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І . ІІДЗНАКД
И5СТА-ТРЇДІВНИКД, 

МІСТА-ВОЇНА
Урочисто і радісно відзначає Полтава своє 800-річ- 

чя. З біографією цього міста зв'язано чимало яскра
вих сторінок історії нашої країни. Одна з них — Пол
тавська битва, під час якої воїни трьох братніх на
родів — російського, українського і білоруського 
відстояли свободу, честь і незалежність нашої Бать
ківщини. Безсмертною славою вкрили себе сини 
всіх народів Країни Рад біля стін древнього міста і 
в роки боротьби з фашистськими загарбниками.

З великим натхненням нинішнє покоління полтав
ців примножує чудові традиції. Готуючись де юві
лею рідного міста, його трудівники багато зробили 
для того, щоб порадувати Батьківщину новими до- 

(Закінчення на 2-й стор.).

З ІМЕНЕМ
ЛЕНІ II А
КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ РЕСПУБЛІКИ 
УРОЧИСТО ВІДЗНАЧИЛИ 50-РІЧЧЯ 
ПРИСВОЄННЯ КОМСОМОЛУ
ІМЕНІ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

КИЇВ, 12 липня. (РАТАУ). Сторінки героїчної сла
ли вписує в біографію Радянської Вітчизни Ленін
ський комсомол — бойовий авангард нашої молоді. 
Нині у ного вихованців різних поколінь, у корчагін- 
пів 70-х років велике свято — п’ятдесят років тому 
на VI з'їзді РЛКСМ комсомолові було присвоєно 
ім’я вождя і вчителя трудящих Володимира Ілліча 
Леніна. Разом зі своїми ровесниками з усіх братніх 
республік знаменну подію відзначають юнаки і дів
чата України.

З особливим.' піднесеним настроєм молоді трудівни
ки стали сьогодні до верстатів, вивели на поля ком
байни. День ювілею вони оголосили днем ударної 
праці на кожному робочому місці. Тисячі комсомоль
сько-молодіжних колективів успішно виконали підви
щені соціалістичні зобов’язання, домоглися рекорд
ного виробітку. Сотні тонн надпланового вугілля ви
дали за зміну шахтарі міста комсомольської слави 
Храснодона, по-корчагінськн потрудилися молоді ро
бітники Шепетівки, будівники стану «3600» і Дніпро- 
гесу-2, трудівники ланів Київщини. Кіровоградщинн, 
Миколаївщіїни, Полтавщини, бійці студентських бу
дівельних загонів. Кращі металурги республіки -- 
переможні другого етапу ленінської вахти трудової 
доблесті видали на «Запоріжсталі» ювілейну .плавку 
дружби, в якій взяли участь молоді майстри вогнен
ної професії з братніх республік.

В цей день відбулось багато цікавих зустрічей мо
лоді з ветеранами комсомолу, незабутніх розмов з 
тими, хто в буремні революційні роки створював 
перші комсомольські осередки, хто мав велике щастя 
бачити вождя, слухати його промову на III з’їзді 
PK.CAL Саме така зустріч відбулась у Центральному 
Комітеті комсомолу України. Вихованців пізних по
колінь тепло вітали секретарі UK ЛКСМУ, члени 
бюро Центрального Комітету, кращі молоді вироб
ничники міста-героя

Разом з ветеранами Комуністичної Спілки Молоді 
київські комсомольці прийшли до пам'ятника 
В. І. Леніну, що височить у центрі міста в оточенні 
струнких тополь.

Цей факел, мов естафету, пронесло над світом не 
одне покоління радянської юні. З ім'ям Леніна йшли 
па трудові .звершення звитяжці Комсомольська-на- 
Амурі і Дніпрогесу, груддю ставала на захист Віт
чизни молодь вогняних сорокових років, показували 
приклад трудового ентузіазму підкорювачі цілини і 
космосу..з цим ім’ям прокладають величну магістралі, 
п'ятирічки — ВАМ посланні комсомолі! усіх радян
ських республік.

Біля пам’ятника вождю застигла почесна варта 
юнаків і дівчат, піонерів. До підніжжя монументу 
встановлюються корзини живих квітів від ЦК. ЛКСМ

(Закінчення на 2-й стор.).

В день ВССЄО- 
юзного субогни- 
ка дівчата із Кі
ровоград с тої 
взуттєвої фабри
ки допомагали 
шефам — хлібо
робам колгоспу 
імені Шевченка 
Кіровоградського 
району.

На фото: ба
дьорий настрій 
у изуттєвнків: 
шеф» будуть за
доволені їх робо
тою.

Фото ІО. ЛІ- 
ВАШНИКОВЛ.

Всесоюзний комсомольський суботник — праця ударна!

За традицією
В день комсомольсько

го суботкика наші хлопці 
трудилися із особливим 
завзяттям. Хорошого на
строю, бойового ентузіаз
му надало ще й те, що 
напередодні ■ дізналися: 
наша бригада у змаганні 
серед комсомольських 
молодіжних тракторних 
бригад Кіроеогрздщйни 
виборола трете місце. 
Хлопці не залишали свої 
робочі місця поки, як 
завжди в дні комуністич
них суботників, не вико
нали півтори норми.

М. ТИТАРЕНКО, 
групкомсорг КОМСО
МОЛЬСЬКО - молодіж
ної тракторної брига
ди колі ослу «Друж
ба» ІІовоукраїнсько- 
го району.

1 ветерани, 
і молоді

В день Всесоюзного су 
ботника на підприємства 
Світловодська підхопил.і 
ініціативу «Комсомольці 
всіх поколінь — на субот
ник!».

Комсомольсько - моло
діжна бригада токарів за
воду чистих металів імені 
50-річчя С₽СР, де брига
диром ієан Величко, пра
цювала в цей день на 
зекономлених матеріалах. 
Кожен з них зобов язався 
дати по півтори змінні 
норми, а коли підбигч 
підсумки, то виявилось, 
що хлопці виконали зав
дання на 160 процентів,

А на дільниці товаре 
широкого вжитку цього ж 
підприємства вперед ви
йшла бригада М. Шинкв- 
рецького, яка виконала

ямінні норми на 130 про
центів.

О. ШЕВЧЕНКО, 
інструктор Світло- 
ВОДСЬАОІО міськкому 
комсомолу.

Дійсно— 
ентузіазм

Славно потрудилися в 
цей день комсомольці Кі- 
ровського району міста 
Кіровограда. На чотир
надцяту годину суботньо
го дня молоді робітники 
заводу радіовиробів Ти
мофій Волков і Володи
мир іоііов виконали три 
змінні завдання, а брига
ди Миколи Нечипоренка 
та Володимира Леоненка 
з цеху № 11 — два зав
дання.

Значних успіхів добили
ся токарі Сергій Жаданов,

Микола Калина, бригада 
Івана Господаренка з цеху 
№ 21.

На дванадцяту годину 
комсомольсько - молодіж
на бригада Миколи Бу- 
денкова із ремонтного 
заводу «Укрсільгосптєх- 
ніиа» виконала норму на 
140 процентів. Комсо
мольці і робітнича молодь 
підприємства зібрало 2,2 
тонни кольорового мета
лу на суму 518 карбован
ців.

Радували цього дня 1 
молоді будівельники міс
та. Муляр Наталя Цурико- 
ва з БУ-2 «Кіровоград- 
важбуду» змінне завдан
ня виконала на чотирнад
цяту годину. Такий при
клад показали молодий 
муляр Анатолій Бабич І 
ветеран комсомолу столяр 
Г. Т. Федотов.

нагороди КЛИЧЕ до НОВОГО ПОДВИГУ
УРОЧИСТІ ЗБОРИ, ПРИСВЯЧЕНІ 
100-РІЧЧЮ ЗАВОДУ «ЧЕРВОН/Ч 
ЗІРКА» ТА ВРУЧЕННЮ КОЛЕКТИВУ 
ОРДЕНА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

100-річчя заснування ведучого в об
ласті підприємства машинобудівної про
мисловості заводу «Червона зірка» ви
лилося у велике торжество робітничої

гвардії Кіровоградщини, всіх трудящих, 
13 липня в Зеленому театрі Кірово

градського міського парку Перемоги 
відбулися урочисті збори робітників, ін-

рміни сскрс
»Червоне зірі,а»г іртії Ухраїші ,М, М, КОБНЛІ.’ІАК вручав грамоту рро паґородженвя орденом Жовтневої Революції заводу

♦ото В. КОВПАКА.

женерно-технічних працівників і служ
бовців заводу, присвячені цій знаменній 
даті.

Місця в президії займають члени бю
ро обкому партії, виконкому обласної 
Ради депутатів трудящих, представники 
міських і районних організацій міста, пе
редовики виробництва підприємства, 
гості.

Учасники зборів з великим піднесен
ням обирають почесну президію в енла- 
ді Політбюро ЦК КПРС на чолі з Гене
ральним секретарем ЦК КПРС товари
шем Л. І. Брежнєвим.

Збори відкриває секретар парткому 
заводу М. О. Ковіка.
. Вносяться прапори орденоносного 
підприємства. Хвилиною мовчання учас
ники зборів вшановують пам'ять сотен£ 
червонозорівців, які піддали своє життя 
в роки Великої Вітчизняної війни за 
свободу і незалежність нашої Батьків
щини.

Слово надається першому секретаре
ві обласного комітету Компартії Украї
ни М. М. Кобильчаку.

— Свято червонозорівців, — відзна
чає тов. М. М. Кобильчак, — це свято 
всіх трудящих області. Говорячи про 

(Закінчення на 2-й стор.).
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трудовий шлях заводу, ми говоримо 
про трудящих, про ведучу силу —• ро
бітничий клас, про мудрість Комуністич
ної партії Радянського Союзу, її ленін
ського Центрального Комітету.

М. М. Кобильчак говорить про славну 
Історію підприємства, його революційні, 
бойові і трудові традиції. Потім він за
лигує Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження заводу «Черво
на зірка» орденом Жовтневої Революції. 
До прапора заводу, біля якого стали ди
ректор підприємства К. С. Курцеа, сек
ретар парткому М. О. Ковіка, секретар 
ко/лігету комсомолу С. Вишницький, ве
терани, переможці змагання, він при
кріплює орден Жовтневої Революції, по
ряд з орденом Трудового Червоного 
Прапора.

Від імені обкому партії, облвиконко
му М. М. Кобильчак щиро вітає весь ко
лектив двічі орденоносного підприєм
ства з високою урядовою нагородою, 
бажає нових успіхів у праці і житті, ви
словлює впевненість, що червонозорівці 
не пошкодують сил для здійснення по
ставлених партією завдань повної меха
нізації сільськогосподарського вироб
ництва, збільшення випуску машин, по
ліпшення їх якості.

М. М. Кобильчак вручає вітальний 
йдрес, Почесні грамоти та Грамоти Пре
зидії Верховної Ради УРСР, якими наго
роджено групу черзонозорівців.

У своєму виступі директор заводу 
К. С. Курцев від імені тисяч трудівників 
підприємства висловив велику подяку 
Комуністичній партії Радянського Сою
зу, Радянському урядові, Компартії Ук
раїни і урядові УРСР за високу нагоро
ду, якою відзначена самовіддана праця . 
колективу «Черзоної зірки».

Говорячи про історію підприємства, 
промовець підкреслює значення героїч
ної боротьби робітничого класу, який

©ніс гідний вклад у перемогу Радян
ської влади на Кіровоградщині, від
стоював її завоювання и роки громадян
ської і Великої Вітчизняної воєн, удар
ною працею над випуском високопро
дуктивних машин допомагав колективі
зації сільського господарства, а нині ро
бить осе для того, щоб виконати зав
дання партії по технічному переозбро
єнню сільськогосподарського виробни
цтва. Він називає імена ветеранів під
приємства, наставників, робітничі ди
настії, правофлангових дев ятої п’ятиріч
ки, представників молодої робітничої 
зміни. Сотні черзонозорівців уже нині 
виконали плани п’ятирічки, з цим зав
данням справилися окремі бригади. 
Приклад Героїв Соціалістичної Праці 
І. О. Шиша, О. О. Кошурка, орденонос
ців Л. В. Чернеги, М. Скліфуса, В. Недопа- 
са та багатьох інших говорить, що чер
вонозорівці прагнуть плодами натхнен
ної праці уславити рідну Вітчизну,

На трибуні — ветеран заводу, кава
лер ордена Леніна С. І. Ковальов. Він 
говорить про невтомну працю старшого 
покоління червонозорівців, які заклали 
славні трудові традиції в роки перших 
п’ятирічок, билися на фронтах минулої 
війни, небачений ентузіазм виявили у 
післявоєнну відбудову.

Як слово-відповідь прозвучали на 
зборах хвилюючі виступи Героя Соціа
лістичної Праці електрозварювальника 
і. О. Шиша, бригадира ко/лсомольсько- 
молодіжної бригади кавалера ордена 
«Знак Пошани» Віктора Недопаса, які на 
яскравих прикладах показали, що тра
диції червонозорівців у надійних руках.

Колектив зазоду зі 100-річчям і висо
кою урядовою нагородою вітають за
ступник міністра тракторного і сільсько
господарського машинобудування СРСР 
Б. Ф. Пстухов, директор Одеського за
воду імені Жовтневої Революції І. В. 
Лілтуга, головний агроном колгоспу 
імені Ватутіна Кіровоградського району 
Б. М. Гранат.

Червонозорівців тепло привітали піо
нери.

Учасники зборів одностайно, з вели
ким піднесенням приймають вітальні 
листи ЦК КПРС, Президії Верховної Ра
ди СРСР, Раді Міністрів Союзу PCP та 
ЦК Компартії України, Президії Верхов
ної Ради УРСР, Раді Міністрів Україн
ської PCP. В цих документах двічі орде
ноносний колектив заводу «Червона зір
ка» запевнив, що всі свої сили, творчу 
енергію віддасть боротьбі за успішно 
втілення в життя накреслень XXIV з’їз
ду КПРС.

Для учасників торжества було дано 
великий концерт колективів художньої 
самодіяльності підприємства.

з iiii.ui м .т Е II І II А
ГОЛОВНА РИСА(Закінчення).

України. Київського обкому, міськкому та райкомів 
комсомолу. . ..... -

...Свягк'оио прикрашений зал Ьудшіку політичної 
освіти Київського обкому партії. Сюди, н.і зусцкч з 
вегсииами комсомолу, делегатами НІ та VI з іздш, 
присвячену 50-річчю присвоєння комсомолові імені 
Леніна, зібралися представники молоді столиці рес
публіки — передовики і новатори виробництва, пе
реможці ленінської вахти трудової доблесті, відмін
ники навчання.

На кумачевому полотнищі золотом сяють шість 
орденів, якими Батьківщина відзначила (іонові і тру
дові звершення передового загону молоді. Під скле
пінням залу заклично звучать фанфари. На сцені, і 
променях прожекторів — пос(агі юнаків « дівчат у 
будьонівках. гімнастерках і робочих спецівках, які 
символізують єднання комсомольських поколінь. Лу
нають вірші та лісні про громадянську та Велику 
Вітчизняну війни, мирну творчу пращо. На екрані 
оживають сторінки історії радянського комсомолу. 
Бурхливими оплесками зустрічають присутні кіно
кадри виступу Генерального секретаря ЦК КИРС, 
товариша Л. 1. Брежнєва на XV Іі з’їзді ВЛКСМ.

Вкосяться прапори Київської обласної та міської 
комсомольських організації!.

Вступним словом зустріч відкриває перший секре
тар обкому комсомолу А. М. Супрун. Він говорить 
про успіхи юнаків і дівчат Київщини у виконанні пла
нів визначального року п’ятирічки, якими вони зу
стріли піввіковий ювілей присвоєння КОМСОМОЛОВІ 
імені Леніна, 170 тисяч молодих робітників і колгосп
ників, майже п’ять тисяч комсомольсько-молодіжних 
колективів області беруть участь у. русі «П’ятиріч
ці — удйриу працю, майстерність і пошук молодих!», 
нс-кад’ 1700’бригад, ланок, цехів здобули звання ко
лені ивіі| комуністичної праці, більш як дві тисячі .мо
лодих трудівників працюють вже в рахунок 1975 
року.

Своїми спогадами про історичну подію — присво
єння комсомольській організації імені вождя поділив
ся делегат VI з’їзду РЛКСМ С. М. Білоусов.

Сцену заповнюють дівчата, які принесли на цю 
зустріч запашний коровай, випечений з зерна врожаю 
1У74 року.

На трибуні — перший секретар ЦК ЛКСМУ А. ІЛ. 
Гіренко. Він поздоровив учасників зустрічі з слав
ним ювілеєм. Підготовка до свята, відзначив промо
вець, вилилася в республіці у яскраву демонстрацію 
відданості молоді справі В. 1. Леніна. На підприєм
ствах і будовах, в колгоспах і радгоспах народилося 
десятки цінних патріотичних починань, тисячі пред
ставників майже шестимільйонного загону комсомо
лі! України достроково виконали своє п’ятирічне зав
дання.

А. М. Гіренко від імені присутніх запевнив рідну 
Комуністичну партію, Центральний Комітет, що ком
сомольці і молодь Радянської України, вірні ленін
ським заповітам, і далі віддаватимуть всі сили, знан
ня, енергію боротьбі за втілення в життя грандіозних 
планів партії, рішень XXIV з’їзду КПРС.

Під час зустрічі кращим молодим виробничникам 
і представникам учнівської молоді були вручені ком
сомольські квитки.

З великим піднесенням прийнято листа Централь
ному Комітету КПРС.

♦ ♦
У цей же день в усіх містах і селах республіки на 

честь 50-річчя з дня присвоєння комсомолові імені 
В. 1. Леніна відбулися мітинги і зльоти молоді, зу
стрічі з ветеранами партії і комсомолу. У будинках 
культури і клубах розгорнуті виставки, присвячені 
героїчному шляхові комсомолу, з успіхом пройшли 
конференції і суспільно-політичні читання «З іменем 
Леніна — 50 років».

СПАДКОЄМНІСТЬ

(РАТАУ).
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У ВАЛЕНТИНА

ЦЕ ДРУГІ ЖШ1ВЛ КОМ
СОМОЛЬЦЯ З КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ ЧАПАЄВА КІРОВО
ГРАДСЬКОГО РАЙОНУ МИ
КОЛИ ІЛЛЯШЕНКА. з не
терпінням ЧЕКАЄ ВІН ТО
ГО ЧАСУ, КОЛИ ВИВЕДЕ У 
ЗАННКУ СВОГО КОМБАЙНА.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

веж

дав

ОБЛАСНИЙ КОНКУРС 
Л1ОЛОДИХ ТОКАР!»

!

А КОНКУРС молодих токарів, який 
1 відбувся 6 липня на новому майдан

чику Кіровоградського заводу радіови- 
робів, прибули кращі молоді спеціа
лісти області.

На флагштоці замайорів прапор зма. 
гання, присвяченого цього року 50-річ
чю присвоєння комсомолові імені В. І. 
Леніна, піднятий переможцем минуло
річного конкурсу робітником заводу 
тракторних гідроагрегатів Василем Гря
нем,

Ознайомившись із умовами конкурсу, 
якими передбачалась складність прак
тичного завдання на рівні вимог до спе
ціалістів 4 розряду, молоді токарі од
разу ж вступили в змагання. Перша гру
па, отримавши креслення, стала за вер
стати. Друга група юнаків почала готу
ватися до екзамену з теоретичної під-

готовки. Кожен ІЗ КВИТКІВ МІСТИВ У собі 
трос питань технічного характеру та 
одне з економіки й організації промис
лового виробництва.

Окинувши поглядом розпашілих за 
роботою хлопців, під вмілими руками 
яких верстати наповнили цех напруже
ним, злагодженим гулом, важко було пе
редбачити, хто стане переможцем. Пре
тендентом на перше місце був кожен. 
Бо кожен з них, зосереджених і метко- 
оких, окрім постійної і наполегливої ро
боти над підвищенням своєї кваліфікації, 
пройшов ще й багату передовим досві
дом школу наставництва.

І немає сумніву в тому, що Володимир 
Швидкий із заводу тракторних гідроаг
регатів та Микола Капуста з Олександ
рійського заводу ПГО, які достроково 
справилися з завданнями четвертого ро-

ку п’ятирічки, завдячують виробничими 
успіхами насамперед своїм незмінним 
наставникам М. Г. Курінному та В. К. 
Кобраченку.

Нелегко було визначити дочасу І силь
ніших з теоретичних знаннях. Бо всі 
учасники конкурсу — члени гуртків ком
сомольської політосвіти «Основи еконо
мічних знань», ©кремі — студенти техні 
кумів та інститутів. Тому членам комісії, 
яка приймала екзамен з теоретичної під
готовки, довелося не лише якнайуважні- 
ше вислуховувати відповіді, а ще й по
ставити кожному з виробничників ряд 
додаткових запитань.

Із практичним завданням первьим упо
рався Володимир Швидкий. Ane виготов
лена ним деталь значно поступалася 
якістю деталі з верстата токаря заводу

Цей день був радісним 
І хвилюючим. Зранку сот
ні юнаків і дівчат Кірово
града в святкових колонах 
рушили до па» ятнина 
засновнику Комуністичної 
партії Володимиру Іллічу 
Леніну, щоб ща раз за
свідчити зірність його за
повітам, дати клятву і на
далі на звертати з ленін
ського шляху.

А потім в цехах і діль
ницях, у клубах молодь 
стрічалася із делегатами 
перших комсомольських 
з’їздів, з комсомольцями 
старших поколінь.

Міський Палац культу
ри імені Компанійця. На 
вечір, присвячений 50-річ- 
чю присвоєння комсомо
лу імені В. І. Леніна, при
йшли представники пар
тійних і радянських орга
нізацій, громадськості об
ласного центру.

Вечір відкрив перший 
секретар МІСЬККОМУ ком
сомолу М. Соколянський,

З доповіддю про 50-річ- 
чя присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна виступив 
перший секретар обкому 
комсомолу М. Скляни- 
ченко.

— Наше свято, • ска
зав доповідач, — вилило
ся в яскраву демонстра
цію відданості комсо
мольців і молоді Кірово- 
градщини справі В. І. Ле
ніна. Тисячі молодих тру
дівників області включи
лися у змагання за право 
достроково рапортувати 
про виконання планів п я- 
тирічки. Сотні юнаків і 
дівчат Кіровоградщини 
вже завершили свої осо
бисті плани. Натхненна 
глибоким програмним ви
ступом Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва на XVII 
з’їзді ВЛКСМ, молода змі
на нині на передових ру
бежах, в єдиному пори
ві — по-ленінськи вчити
ся, працювати і жити.

— Ми вимірювали свои жит
тя не роками, а результатами 
виконаної роботи, — говорить 
комсомолець 20-х років 1. К. 
Матуссвич. — Спадкоємність 
поколінь — прекрасна риса 
нашої дійсності. Я горджусь 
комсомольцями сімдесятих 
років, які гідно несуть ира- 
пор Леніна.

З трибуни пролупали слова 
ветеранів комсомолу К. Д. 
Барднша, р. г. Набок.

На вечорі виступив за
відуючий -відділом пропа
ганди і агітації Кірово
градського міськкому 
партії А. І. Ніцой.

Присутні тепло вітали 
переможців огляду ком
сомольських організацій 
міста на честь 50-річчя 
присвоєння комсомолу 
імені В. І. Леніна.

Учасники вечора прий
няли вітальні листи Цент
ральному Коміїету КПРС 
та Центральному Коміте
ту Компартії України.

КОЧЕРЖИНА
радіовиробів Валентина Кочержина. Хо
роший час показали Микола Крупа з го
ловного заводу об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» та інші. А найкращим 
по якості було оцінено вироб Миколи 
Капусти.

Найбільшу ж кількість балів в сумі за 
рівень теоретичної підготовки і виконан
ня практичного завдання набрав Вален 
тин Кочержин. Йому і було вручено вим
пел «Кращому молодому токарю облас 

Р,в- Друге місце вибором токар 
Місцевого заводу радіовиробів Сергій 
/па.цанов. За найкращі знання э теоре
тично! підготовки цінним подарунком бі
ло нагороджено токаря заводу радювй- 
рооїв Валерія Починка.

П КУЦЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара*.
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ВІДЗНАКА
МІСТА-ТРУДІВНИКА, 
МІСТА-ВОЇНА

(Закінчення).
сягненнями, достроково виконати завдання дев'ятої 
п’ятирічки.

За великі успіхи, досягнуті трудящими міста в гос
подарському і культурному будівництві, і в зв'язку 
з 80й-річчям заснування Полтава нагороджена орде
ном Трудового Червоного Прапора. 12 липня в об
ласному музично-драматичному тезтрі імен: М. З, 
Гоголя відбулись урочисті збори представників пар
тійних, радянських і громадських організацій міста, 
а також воїнів радянсько7 Армії, присвячені знамен
ному ювіле о і врученню високої нагороди Вітчизни, 

Збори відкрив голова Полтавського міськвиконко
му М. В. Безверхніи.

З величезним піднесенням обирається почесна 
президія в складі Політбюро ЦК КПРС на чолі з Ге
неральним секретарем ЦК КПРС товаришем Я, І, 
Брежнєвим.

Слово надається членові Політбюро ЦК КПРС, 
членові Президії Верховної Ради СРСР, Першому 
секретареві ЦК Компартії України тов. В. В. Щер- 
бицькому, тепло зустрінутому присутніми. Від імені 
ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР і Ради Мі
ністрів СРСР, а також від імені ЦК Компартії Украї
ни, Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів 
республіки він палко поздоровляє присутніх, усіх 
трудящих міста і області з 800-річчям Полтави і на
городженням її орденом Трудового Червоного Пра
пора.

Тов. В. 3. Щербицький виголошує промову, в якій 
відзначає, що Полтава за роки Радянської влади пе
ретворилася в один з найбільших промислових і 
культурних центрів країни, стала квітучим соціалістич
ним містом, підкреслює, що досягнення полтавців — 
це резуль-ат самовідданої праці радянських людей, 
дружби і взаємодопомоги народів нашої країни.

Потім тоа. В. В. Щербицький оголошує Указ Пре
зидії Верховної Ради СРСР про нагородження Пол
тави орденом Трудового Червоного Прапора і лід 
бурхливі оплески прикріплює його до прапора міста.

З високою нагородою полтавців тепло поздорови
ли перший секретао Куйбишевського обкому КПРС 
В. П. Орлов, кандидат у члени Політбюро ЦК Ком
партії України, перший секретар Харківського обко
му партії І. 3. Соколов, офіцер Г. В. Ерасимоз 
представник військово? частини, яка носить наймену
вання «Полтавської», перший секретар Великогир- 
новського окружкому Болгарської Компартії Николе 
Василєв, завідуючий відділом Кошалінського Воєвод
ського комітету ПОРП Фабіан Капуста.

На адресу урочистих зборів надійшли вітальні 
листи і телеграми від партійних і радянських органі
зацій, колективів промислових підприємств, колгос
пів і радгоспів, установ і навчальних закладів, від 
окремих громадян, а також телеграма з боргу стан
ції «Салют-3» від льотчика-космонавта СРСР, Героя 
Радянсько-"© Союзу, почесного громадянина Полтави 
П. Р. Поповича, яка була оголошена під оплески при
сутніх.

З великим піднесенням приймаються вітальні лис
ти ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Раді 
Міністрів СРСР, ЦК Компартії України, Президії Верч 
хозної Ради УРСР і Раді Міністрів УРСР.

На зборах буз присутній кандидат у члени Політ
бюро ЦК Компартії України, перший секретар Київ
ського обкому партії В. М. Цибулько.

(РАТАУ).

— Я знаю: вам важко 
буде, — сказала заві
дуюча другою міською 
поліклінікою Г. М. Наза
ренко Валерію Безлюдь
ку. — Вас обрали ком
сомольським ватажком, 
ви працюєте і навчає
тесь з інституті, закріп
лені за дільницею, але 
ж на Кіровоградській 
фабриці «Побутмеблі» 
немає ні штатного мед
працівника, ні медпунк
ту. І я 6 хотіла вас про
сити...

Але Валерій не дав 
їй договорити:

— Я згоден вчити лю
дей, — сказав він.

З того часу
четверга поспішав 
лерій на фабрику про
водити заняття з 
дружинниц ями.

Працюзати доводи
лось не в найкращих 
умовах. Не було постій
ного місця для занять, 
Шукали його кожного 
разу. Траплялось так, що 
з якихось поважних при
чин сандружинниці не 
завідували занять. І 
Безлюдько знаходив ін
ші форми їх підготовки;

кожного
8а-

сан

„МОЛОДИЙ КОМУНАР- . З опор.
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Гідаш. «Пан 
Видавництво 
К. 1974 р. 
з угорської.
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не мислю своєї рй-

Валерій
(Далі буде).

Редактор в. ПОГРІБНИЙ.(Продовження. Початок it номерах 
за 11—29 червня, 2, 4, 6 та 13 линии).

СКРИННИК, 
громадський

І.
наш 
кореспондент.

м. Кіровоград.

досвід роботи «а ce
ll умовах, пні непі

СИЛЬНИЙ. І 
нашу мате- 
з ним у ви- 
доцільніше

Лгїтбр и г а д а 
«Мастерок» ком
бінату «Кірово- 
градважбуд» зав
жди в дорозі. 
Культармійці ви
ступають кп бу
дівельних 
дапчнках, 
хліборобів 
ласті. їх літера
турно - музична 
композиція «З лі
ричним насту
пом > користує
ться найбільшою

Упопулярністю 
глядачів.

Фото М. ТЕР- 
НАВСЬКОГО.

ЗАПРОШУ«

Курціо Мал апарте. Ка 
пут. Видавництво «Ра
дянський письменник», 
к, 1974 р. Роман. Пе
реклад з італійської,

Книга К. Мал а парте 
ціпна як своєрідний ана
ліз фашизму, як заклик 
до пильності перед будь- 
якими його проявами.

Василь Минко. Моя 
Мнпківка. Видавництво 
«Дніпро». Повісті, опові
дання. К- 1974 р.

До книги входить ав
тобіографічна повість 
«Моя Мпнківка», в якій 
автор розповідає про 
своє дитинство і юиість, 
що припадають на 
народної боротьби 
перемогу Жовтня на Ук
раїні, повісгь «Ярина 
Черкес», яка відтворює 
події на селі в період 
колективізації, кіноко
медія «Жриці Дажбога» 
тз оповідання.

Антар
Фіцек».
«Дніпро», 
Переклад 
Роман «Пан Фіцек» •— 
найкращий твір 
мого сучасного 
ського прозаїка і поета. 
Це широка панорама 
угорського життя пер
ших десятиріч XX ст„ 
сповнепих разючих 
ці алы і и к конфл і к ті в.
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організовував навчання 
через командирів чи 
ланкових і найбільш під- 
ютозлених товаришів.

А коли бачив, що 
якась з розглянутих тем 
важко давалась слуха
чам, він терпляче і дохід
ливо намагався роз’яс
нити, показати її на кон
кретному прикладі.

І ось настали екзаме
ни. 23 сандружинниці І 
вісім санпостовців ус
пішно склали їх. Кращих 
результатів добились 
командир дружини вер
статниця Л. С. Семено- 
ва, її заступник шліфу
вальниця /А. В. Курлозз, 
командири ланок О. П. 
Воробйова, Г. Ф. Щер
бань і багато інших.

Апо заключним ета
пом занять, справжньою 
перевіркою їх готовнос
ті виконати свої обов'яз
ки стали міські змаган
ня санітарних дружин,

Не дивлячись на 
що в суботу багато 
учасниць працювали а 
другу зміну, на змаган
ня прийшли всі дружно 
і організовано, дівчата 
продемонстрували най
вищі знання, витримку. 
Під спекотливим сон
цем, перебуваючи в ін
дивідуальних 
захисту, зуміли 
першу медичну 
гу більш як 
«потерпілим», 
ваги перед суддями 
всіх шести 
гань...

засобах 
подати 

допомо- 
тридцяти 
відзвіїу- 

на
етапах зма-

Цій наполегливості і 
настирливості їх вчив 
фельдшер другої полік
лініки 
ЛЮДЬКО.

•— Так точної 
пристукнув закаб- 
луками своїх ци- 
вільних череви
ків,—опасною пер
соною.

А за годину-піа- 
тори вони вже бу
ли на тому березі 
Славути І, благо
словляючи щасли
вий випадок, мир
но котили рівнинним степом.

Марія і Мірра Григорівна, збентеже
ні довгою відсутністю хазяїна, тепер 
знову пожвавішали і вже з надією вдив
лялися в затуманені виднокруги полів 
з пірамідальними шпилями тополь 
ближнього села,

Того ж дня всі трос мали знову наго
ду переконатись у справедливості при
казки, що гора з горою не сходиться, а 
ось людина з людиною — обов язкозо.

Втім, можливо б, і промчала ота уря
дова машина мимо, коли б Феодосія 
Деомидович, що правив за кучера, но- 
перегородив їй шлях своїм возом. Тра
пилося це на повороті, і доки розвер
тався, нагукуючи на конячин, що геть 
вибилися з сип, машина зупинилася, і 
чорнявий чоловік у білій тенісці, про
чинивши доерцята, нетерпляче вигук
нув;

— Ну, що там у вас скоїлось?
Гетьманець повернувся, аби кинути 

на той невдоволений голос сердиті сло
на, та так і завмер, по-дитячому розту
ливши рота.

— Василь?!
— Тодось?!
Вони обнялися і, за одвічною чолові

чою звичкою, незграбно поплескали 
один одного по плечах.

— Оце так зустріч, дивина та й годі! 
— казав Василь Никифорович Дамас
кін, здивовано озираючи з ніг до голо
ви друга добрянської молодості, — а я 
спершу глянувши на тебе, подумав грі
шним ділом; дідуган якийсь, Закіптю- 
жений увесь і бороду он яку запустив...

Лікар механічно торкнузея обличчя і 
цупка, давно неголена щетина зашур-. 
хотіла під пальцями. За ці кілька непри
ємних днів і ночей, що здавалися віч
ністю, Було не до власної персони.

Феодосій Деомидозич іронічно хмик
нув і кивнув у напрямку машини:

—- Тобі, звісно, легше...
— Так, зовсім легко, — гірко посмі

хнувся Дамаскін, Але тут же струсив 
тінь задуми, що на мить оповила чоло:

— І куди прямуєте?
— Заісно куди — на Ростов...
—- Ні, туди не можна...
— Чому?
— Там скоро будуть німці, Ось у 

Куйбишев — будь паска, там безпечні
ше...

— Ви що ж, усю країну віддасте фа
шистам, а самі хто куди? — гнівно ви
гукнув слова обурення. — Воно й зро
зуміло —- швидкісним транспортом. Не 
те, що ми грішні.

Василь Никифорович нахмурився;
— Бачиш, друже, це значно складні

ше, ніж може здатися з першого по
гляду. Для декого відступ наш — вте
ча, і тільки для небагатьох — вимуше
ний і о багатьох відношеннях запрогра
мований плен дій. Фашист 
нам ще треба нарощувати 
ріальну базу, аби схопитися 
рішальному поєдинку Тому 
на даному етапі — заманити йою вглиб 
країни з тим, щоб зібратися з сипами.

— Себто, на манер Кутузова?
— Коли хочеш, так. Тобі ж раджу — 

добирайся до Пензи... Це місто буде за 
нами.

— А ти ж куди тепер?

— Ну, в мене тут ще багато роботи, 
— загадково усміхнувся Дамаскін...

...Уже, перебуваючи а Урлєйці, в од
ному з лютневих номерів «Правдьі» за 
41-й рік Гетьманець прочитав, що за 
особливі партизанські заслуги Дамаскін 
Василь Никифорович нагороджений ор
деном бойового Червоного Прапора.

Так ось для якої роботи лишався Ва
силь о тилуї

ДИВНА НАЗВА — УРЛЄЙКА. ПІД
СОБНЕ ГОСПОДАРСТВО. «ЯКЕ ЩА
СТЯ. ЩО ВИ ПРИЇХАЛИ!» НАКАЗ 
НАРОДНОГО КОМІСАРА. ЗАЦВІТА
ЛИ САДИ... НОСТАЛЬГІЯ.

ДИВНА РІЧ: через багато зим та ва- 
сен роки перебування в евакуації 

постануть, оповиті серпанком молодо
сті і загадковості, видадуться йому чи не 
найкращими в його житті. І це, не зва
жаючи на всі труднощі, прикрощі, не
досипання, щоденну напругу — фізич
ну і духовну. Найближчим друзям, ус
міхаючись, пояснював: «Бачите, було 
мені тоді близько сорока, а за тверд
женням древніх •— це час розквіту люд
ської особистості. Ось і вистачило ма
на на все».

Так, тоді його справді вистачало на 
все. Недаремно, коли пригадував той 
урлєйський період, ніяк не міг позбути
ся відчуття, що був то один день, тіль
ки один-єдиний, який жодного разу так 
і ,не перервався за три роки. День мак
симально ущільнений, насичений подія
ми, що стрімко напливали одна на од
ну, /лов кадри у детективному фільмі.

Незнайомо місто Пенза.
Полишивши Марію і Сашка з усім 

гамузом на вокзалі, він іде вузень
кою вуличкою міста, розташованого не 
Приволзькій височині — молодого об
ласного центру, ровесника Кіровограда, 
Роззираючись усібіч, шукає облздороа- 
аідділ.

Зараз Феодосій Деомидозич дивить
ся на того молодого кремезного чоло
віка, що блукав вулицями Пензи, очи
ма, що подорослішали на тридцять ро
ків. І йому трохи дивно спостерігати за 
ним, як за сторонньою людиною. Ось 
той чоловік на мить зупиняється перед 
невисокою кам'яницею, піднімається 
стрімкими крутосходами вгору, стукає у 
двері завідуючого. Літній білявий чо
ловік (як його прізвище? Здається, За
харов?) невдоволено відриває від папе
рів очі і запитально дивиться на зарос
лого відвідувача в запилюженому пере
м’ятому костюмі. Га вже за кілька хви
лин обличчя його радісно розцвітає:

—- Здорової Це яі гам исевииімій мені вас 
послав. Тут v нас сутужно з кадрами, а ро
боти стільки, що іі уявити ііс можна... Можу 
занроііоиупати відразу кілька .місць. Хочете п 
госпіталі.? Гам нас зустрінуїь а розпростер
тими обіймами... Хірурги нам потрібні поза- 
різ...

— Я цільничіній сільський лікар, — відпові
дай гість, — маю певний 
лі і волік би праиюпіпи 
добре відомі.

— Цс твердо?
— Звичайно. Інакше й 

боти!
— Гаразд, — Захаров замислюється...
Та по хвилі ж ваві інше:
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17, СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 - 

кольорове телебачення. Ран
кова гімиастнка. (М). 9.20 — 
Повний. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Навколо 
рідні все місця». (М). 10.00 — 
«Луна кохання». Телевізійний 
художній фільм. (М). 11.30 — 
«Радянський харвкгер». Те
ленарис. (.М). 15.35—«Суворов- 
ні». Документальний фільм. 
(ЛІ) і$.43 — «Наша вулиця».

<М>. 16.45 — Тележурнал
«Прогрес». (Львів). 17.15 -» 
«Чотири танкісти і собака», 
їелеиі мйннй багатосерійний 
художній фільм. 8 серія. 
(Польща). 18.00 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.13 — 
«Екран збирає друзів». СРСР 
- ПНР. (М). 19.00 — Кольо
рове телебачення. «На запи
тання телеглядачів відповідає 
ч ієн-кореспондент АН СРСР 
В. Г. Афанасьев. (М). 19.30 — 
Кінокомедія «Перша рукавич
ка». (81). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Майстри 
мистецтв». (М). 22.40 — «Тан- 
цювя.'іьічін зал». (М). 23.10-« 
(іонним. <М).

ДРУІ А ПРОГРАМА. 9 30 «* 
Для школярів. «Навколо рід
ні все місця». (М). 10.00 «•
«Луна кохання». Телевізійний

художній фільм. (М). 11.10 
Новини. (К). 11.45 — «Молодь 
академічного»^ Зустріч > ак
торам)! Білоруського держав
ного академічного театру 
ім. я. Купали. (К). г.;.45 —
Музична кінокомедія «Кето і 
Kore». (К). 16.45 — «Наука — 
сьогодні*'. (М.). 17.15 — «На
родні таланти». (Дніпропет
ровськ). 1*5.00 — Реклама, ого
лошенню. (К). 18.39 — Теле
фільм. (К). 19.Go — Програма 
«Вісті». (К). 19.39 — «Поради 
лікаря». (К). 19.45 — «Київ 
музичний». (К). 20.45 -- «На 
добраніч, діін!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.39 — 
»Жнива — ударний фронт». 
Сільськогосподарський тиж
день. (К). 21.45 — Художній 
фі.ть.м. (К). 23.10 — Вечірні
новини. (К).

18, ЧЕТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Рай
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
10.00 — Кінокомедія «Перша 
рукавичка». (М). 11.30 —
«Пам'ять вогіїсних літ». До 
30-річчя з дня позволения Ли
товської PCP від німецько- 
фашистських загарбників. 
(Вільнюс). 15.30 — Теленарис. 
(М). 15.45 — «Шахова шко
ла». (М). 10.15 — «Три зустрі
чі». Концсрт-нарнс. (М). 17.00 
« Чотири .танкісти і собака». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. 9 серія. 
(Польща). 18.09 — «Жнива — 
ударний фронт». Виступ за
ступника начальника вироб-

ннчого управління автотран
спорту В. С. Виїульопи. (Кі
ровоград). 18.15 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Те
атр «Дзвіночок». (М). 18.30 — 
• Подвиг*. (М). 19.00 — Кон
церт ляуреатів 5 міжнарод
ного конкурсу ім. П. І. ЧаЙ- 
иовського. (М). 19.20 —- Кольо
рове телебачення. Художній 
фільм «Гравець». (М). 21.00— 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Ва
ша думка». (М). 22.20 — Сто
рінки творчості письменника 
В. Каверіна. (М). 23.05 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
10.00 — Кінокомедія «Перша 
рукавичка». (М). 11.30 —

«Пам’ять вогневих літ». До 
30-річчя з дію визволення »Ід 
німецько - фашистських за
гарбників Литовської PCP» 
(Вільнюс). 16.25 — «За на
кресленнями XXIV »’їзду 
КПРС». «Тернопільські ва
ріанти», (К). 16.45.— «На
зльоті комсоргів шкіл Украї
ни. (Одеса). 17.30 т- Для ді« 
тей. «Мандрівки Гнатика-юи'4 
патика». ( Дніпропетровськ ). 
18.00 — Реклама, оголошений. 
(К). 18.30 — Документа липні? 
фільм «Компас вказує, нц 
схід». (К). 19.00 — Програми 
«Вісті». (К). 19.30 — Я. Купа
ла. «Павленка». Вистава. (К). 
В перерві — «На добраніч, д(* 
ти!». (К). Програма «Час»« 
(М). 22.30 — «На ланах рес'ч 
публіки». (К). 22.35 — Вечір« 
н] новини. (К).

■»——іЬм» 'чГ «____ *■ гі   :   -

ЮАИ ПІТИ ВЧИТИСЯ?
Харківський інститут інженерів 
залізничного транспорту 
імені Є. М. Кірова

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА ПЕРШІ КУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
В ХАРКІВСЬКОМУ, КИЇВСЬКОМУ.

ДОНЕЦЬКОМУ ФІЛІАЛАХ ~ 
ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 

денне навчання в Харкові: автоматика, телемехані
ка і зв’язок на залізничному транспорті, вагонобуду
вання і вагонне господарство, організація механізо
ваної обробки економічної інформації, будівельні та 
шляхові машшіи і обладнання, будівництво заліз- 
ниць, шляхи і шляхове господарство,/тепловози і теп
ловозне господарство, економіка і організація будів
ництва на залізничному транспорті, експлу атаці ^за
лізниць, економіка і організація залізничного трап-;, 
спорту;

і вечірнє навчання (Харків): промислова теплоенер
гетика, промислове і громадянське будівництво/ теп
ловози і тепловозне господарство, будівельні шляхо*.

І ві машини та обладпаппя;
1 вечірнє відділення (Донецьк): автоматика, телеме- 
| хавіка і зв’язок на залізничному транспорті, будів- 
I пицтво залізниць, шляхи і шляхове господарство, 
| експлуатація залізниць;
І вечірнє відділення (Київ): вагонобудування і за- 
І гойне господарство, автоматика, телемеханіка І .зв'я

зок на залізничному транспорті, експлуатація заліз
ниць;

ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: автоматика,;телемеханіка І зв’язок 
па залізничному ірапспорті, вагонобудування і вагонне гос
подарство, експлуатація залізниць, промислове й громадян
ське будівництво, будівельні і шляхові машини, будівництво 
залізниць, шляхи і шляхове господарство, тепловози і теп
ловозне господарство, економіка і організація • залізничного 

і транспорту, бухгалтерський облік, промислова тенлоенерґе-
I тика, електрифікація залізничного транспорту.

Прийом до інституту проводиться у відповідності 
й з правилами прийому до вузів на 1974—75 навчаль- 
| ний рік.
II Заява про прийом до інституту подається на ім’я
н ректора із зазначенням обраної вступником спе- 
I ціальності. ,
і ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ: документ про середню освіту 
її (оригінал), характеристика для вступу в інститут, п’ять фо- 
| тохартон (без головного убору, розміром 3x4 см.). медична 
і] довідка (форма Л» 286), довідка з місця проживання (для 
і вступників па вечірній і заочний факульїети), виписка з 
І трудової книжки.

Вступник пред’являє особисто паспорт, військовий 
квиток або приписне свідоцтво.

Заяви приймаються від вступників і вступні екза- 
Імени провадяться у такі строки:

на навчання з відривом від виробництва: прийом 
заяв з 20 червня до 31 липня, вступні екзамени з 
1 по 20 серпня;

на заочний факультет: прийом заяв з 20 квітня до 
31 серпня, вступні екзамени з 15 травня до 10 ве
ресня;

на вечірній факультет: прийом заяв з 20 червня по 
31 серпня, вступні екзамени з 11 серпня до 10 ве
ресня.

Вступні екзамени провадяться з таких дисциплін? 
математики (письмово і усно), фізики (усно), росій
ської мови і літератури (твір).

Зарахування до інституту проводиться п порядку, 
новленому правилами прийому до вузів на 
іній рік.

Приїжджі студенти забезпечуються
Адреси Інституту:

І
м. Харків, 50, площа Фейсрбаха, 
22-10-12, приймальній комісії;

м. Київ, вуп. Брюллова, В, телефон: 23-43-12;
м. Донецьк, 18, вулиця Горна, 6, телефон: 62-5-31; 

62-3-21; 62-4-01.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

і . .
Училище .. готує кваліфікованих 

робітників для промислових під
приємств, вугільних шахт і розрізів 

. міста і області з числа юнаків, і дів
чат, які мають середню освіту, а 
також молоді, _______  _
лав Радянської 
ком навчання — 1—1,5 
освітою за 8—9 класів у віці .15 ро
ків із строком навчання — 2 роки.

- Прийом провадиться з таких про- 
фєсіи:- - . • ,.а І ’•

із середньою освітою: прохідники 
вугільних шахт, •лашиністи слсктро- 
возів,- слюсарі-рсмонтішкіг, .маши
ністи гірничо-транспортних машин і 
механізмів, токарі по металу, водії; 
автослюсарі, продавці продовольчих 
товарів, продавці промислових то
варів (І рік навчання), слюсарі,-іп- 
струмептальнлкп, слюсарі по скла
данню металоконструкції!, слюсарі- 
ремоитники. електрослюсарі підзем
них робіт широкого профілю (1,5 
року);

демобілізованої з 
Армії — із стро- 

року, а з

з освітою за 8—9 класів: електро
монтери по ремонту і монтажу про
мислового електрообладнання, слю
сарі по ремонту металоконструкції) 
і промислового обладнання, токарі 
по металу, слюсарі-інструмситаль- 
пики, слюсарі-авторейонтппки (2 
роки навчання).

Учням гірничих, професій із серед
ньою освітою виплачується стипен
дія у розмірі 37 карбованців па мі
сяць, учням із середньою ОСВІІОЮ. 
які навчаються за спеціальностями 
металістів і продавців виплачується 
стипендія в розмірі 30 карбованців. 
Учням з восьмирічною освітою ви
плачується стипендія у розмірі 23 
карбованці 50 копійок.

Учні всіх спеціальностей при проход
женні активної виробничої практики на 
підприємствах одержують додатково до 
стипендії 33,3 процента від заробленої 
суми. Учні, які навчаються на «відмін
но», одержують підвищену стипендію на 
25 процентів, а які навчаються на «доб
ре» — па 15 процентів.

ТІ. що гостро потребують житло, за
безпечуються гуртожитком.

Професійно-технічне училище 
при Кіровоградському м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1974—1975 навчальний рік
Училншс готує робітників для м’ясної промисло

вості. Строк навчання — один рік.
Приймаються юнаки віком від 17 з половиною 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.) на місяць, триразо
вим безкоштовним харчуванням, спецодягом та фор

меним одягом.
Гуртожитком училише не забезпечує, а розмішує 

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 
стан здоров’я, 6 фотокарток (3x4). довідку з місця прожи
вання, характеристику. Прийом документів з 1-го червня до 
25-го серпня 1974 року.

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

ДИРЕКЦІЯ.

вста-
1974 — 75 павчаль-

гуртожитком.

7. Телефон:

РЕКТОРАТ.

НОВОМИРГОРОДСЬКПИ зоотехнічний

ТЕХНІКУМ ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ІІа І курс приймаються особи з неповною серед- : 
вьою освітою, на II курс — з середньою освітою.

Звертатись за довідками та надсилати документи 
па адресу: м. НовомиргорОД, Кіровоградської облас
ті, зоотехнікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони
Газета виходить' 

ÿ вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відліку 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-44-87,

Зам. № 13305,

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

поліграфії і книжкової торіівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глііікн, 2.

ЯК 04198, Індекс 6Н97, Тираж 59 200.

ДИРЕКЦІЯ.

Учні, які мають середню освіту, мо
жуть продовжувати навчання па вечір
ньому відділенні індустріального техні
куму і філіалу Дніпропетровського гір
ничого Інституту в місті Олександрії.

Відмінникам надається право 
вступу у вузи поза конкурсом.

Заяви про прийом до училища 
подаються на ім’я директора із за- 
значенням обраної спеціальності. 
До заяви додаються: атестат, сві
доцтво про освіту, свідоцтво про 
народження, довідка з місця про
живания, характеристика лі школи, 
п’ять фотокарток (3X4 см.).

Прийом заяв в училище провали
ться з І березня 1974 р.

Приймальна комісія по відбору 
працює з 23 до 28 серпня 1974 року. 
Початок занять з 1 вересня 1974 
року.

Адреса училища: 317921. м. Олек
сандрія, площа Кірова. № 18. Тех
нічне училище № 3. Телефон: 
37-4-03.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує висококваліфікованих робітників, а 
одержанням сеоєдньої освіти. Після закінчення учи
лища учні одержують диплом про середню освіту І 
спеціальність з присвоєнням третього розряду,

Училище готує працівників таких професій:
на базі восьмирічної освіт з отриманням серед

ньої освіти (строк навчання — 3 роки): слюсарів 
механоскладальних робіт, токарів по металу, елек
трогазозварників, слюсарів-електромонтажшіків;

на базі 10—11-річної освіти (строк навчання один 
рік): машиністів електромостових кранів — електро- 
слюсарів.

Час навчання в училищі зараховується до трудо
вого станку.

В училище приймаються юнаки і дівчата віком від 
15 років і старші, звільнені з лав Радянської Армії, 
(учні, що закінчили дев’ять класів, зараховуються 
на другий курс). - - .

Для вступу в училище до приймальної комісії по
даються такі документи: особиста заява, свідоцтво 
про народження, характеристика зі школи, довідна 
про щеплення зі ніколи, свідоцтво про освіту, шість 
фотокарток (3X4 см.), довідка з місця проживаний 
і про склад сім’ї. 1

Зараховані до училища забезпечуються: із стро-» 
ком навчання 3 роки — безкоштовним триразовим 
харчуванням, вихідним і робочим одягом та взуттям. 
Зі строком навчання— 1 рік — стипендією в розмірі 
ЗО крб. на .місяць. ; : .і

■ Відмінники навчання одержують стипендію в роз-* , 
мірі 37 крб. 50 кой. ■

В період виробничої практики учням виплачується 33 про» ’ 
центи віл заробленої суми за місяць. .В період навчання П 
училищі працюють спортивні секції боротьби, боксу, баскет
болу, футболу, легкої атлетики, волейболу. Працюють гурт« 
ки художньої самодіяльності: вокальний, танцювальний, 
естрадний. > • • 1
.’ .

Початок занять з 1 вересня.
Гуртожитком забезпечуються юнаки, піо гостро па« ‘ 

гребують.’ . ” с • • > ;
Адреса’ училища:' м. Олсксаїідрія-7, вул. Ватутігіа', 

№ І, телефон: 51-4-08; . •
.•4

їхати автобусом «Л» або <Б» до зупинки ♦/Ковтне» 
не ССЛИІПС»,

ДИРЕКЦІЯ»
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