
Центральному Комітетові
Комуністичної партії
Радянського Союзу, 
Генеральному секретареві ЦК НПРО 
товаришеві Леоніду Іллічу Брежнєву

;Мі|,, посланці великої і дружної піонерської сім'ї, 
зібралися в «Артеку» на свій шостий зліг, присвяче
ний. 59-річчю присвоєння імені В. 1. Леніна комсомо
лові і, піонерській організації-

Півстоліття на нашому піонерському прапорі — 
безсмертне ім’я Володимира Ілліча Леніна- Ми, піо
нери сімдесятих, як і всі піонерські покоління, вірні 
ленінським заповітам. Обіцяємо, що не принизимо 
честі священного прапора, всім своїм життям, на
вчанням, працею виправдаємо високе звання юних 
ленінців.

Ми — діти прекрасної, щасливої і могутньої країни. 
Щодня, щогодини ми відчуваємо, як по-батьківсько
му піклуються про пас Батьківщина, Комуністична 
партія, Радянський уряд.

Яке свято було у всіх дітей, коли ми дізналися, що 
для нас буде збудовано ще більше палаців піонерів, 
станції юних техніків, натуралістів і туристів, піо
нерських таборів. Ще цікавішими і змістовнішими 
стануть наші канікули!

Спасибі вам, дорогий Леоніде Іллічу, за те, що ви 
так багато приділяєте уваги юним піонерам, піклує
теся про нас.

Ми горді, що з високої трибуни XVII з’їзду ком
сомолу прозвучало батьківське слово партії про піо- 
лерію.

Під керівництвом нашого старшого вожатого — 
комсомолу будемо виховувати в собі працьовитість, 
чесність, благородство, повагу до старших, наполег
ливість у навчанні, вміння застосовувати знання в 
житті, любов до своєї Батьківщини, беззавітну від
даність ленінській партії.

У радянського народу попереду радісне свято — 
30-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Ми — внуки тих, хто в грізні роки війни безстраш
но боровся з ворогами за честь, свободу і незалеж
ність народів- Усі діти знають, що важкими шляха
ми війни від першого дня до переможного салюту 
пройшли і ви, Леоніде Іллічу.

І сьогодні, у цей мирний, радісний день, складаємо 
сердечну подяку всім мужнім захисникам нашої 
Батьківщини, тим, хто подарував нам безхмарне 
щасливе дитинство.

В «Артеку» разом з нами — ровесники з багатьох 
країн світу- У вас різні мови, різні імена, різні пісні- 
Але всі ми ненавидимо війну, ненавидимо фашизм, 
усі ми мріємо про мир, хочемо бути друзями і това
ришами. Ми шлемо паніє загальне артеківське спаси
бі, синівську подяку Комуністичній партії, Радян
ському урядові, вам, дорогий Леоніде Іллічу, за не
втомну боротьбу за мир, зміцнення дружби між па
родами, щастя дітей трудящих усіх країн. Хай зав
жди буде сонце!

Хай живе наша любима Батьківщина — Союз Ра
дянських Соціалістичних Республік!

Хай живе мир!
До боротьби за справу Комуністичної партії Ра

дянського Союзу завжди готові!
ДЕЛЕГАТИ VI ВСЕСОЮЗНОГО ЗЛЬОТУ 

ПІОНЕРІВ.
«Артек», серпень 197-1 року.

. _

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ .

СЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

До рубежу—10000 центнерів зерна 
наближаються молоді женці—брати НАЗАРЕНКИ!
ТЕЛЕГРАМА

Колгосп імені XXI з'їзду КПРС Бобринецького 
району Григорію та Павлу НАЗАРЕНКАМ <Щиро вітаю з трудовою перемогою. Рівняючись на комбайнерів Ростовської та Запорізької областей, ви за 22 години безперебійної роботи намолотили 2380 центнерів зерна 1 зараз ваш намолот складає близько 10 тисяч центнерів.Із задоволенням слідкую за трудовим супер

ництвом молодих жниварів. Кожен день називає імена кращих, імена тих, хто не шкодує сил, вміння, завзяття, щоб зібрати врожай швидко і без втрат. ІІа правофлангових рівняються, з них беруть приклад. І нині, коли настав вирішальний етап боротьби за врожай, бажаю вам нових успіхів, щедрого ужинку, молоді женці!
В. АНДРІЯМ, 

бригадир тракторної бригади колгоспу «Росія» 
Новоукраїпською району. Герой Соціалістичної 
Праці.

Кращому 
МОЛОДОМУ 
ЖЕНЦЮ 

КІРОВОГРАИШИНИ

СЬОГОДНІПОПЕРЕДУ
Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу 

імені XXI з’їзду КПРС Бобринець
кого району — намолотив 9710 
центнерів зерна.

Степан РОДЗЯК з колгоспу «Зо
ря комунізму» Долинського району
— 7369.

Володимир БІЛИЙ з колгоспу 
імені Леніна Долинського району
— 7146.

Микола МИГОЛЬ з колгоспу іме
ні Леніна Долинського району — 
7Р43.

Леонід БИЧЕНКО з колгоспу іме
ні Фрунзе Компаніївського району
— 6831.

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу 
«Інгульський» Устинівськсго райо
ну — 6365.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу 
«Україна» Новгородківського ра
йону — 6156.

Євген КАНАЄВ з колгоспу «Дру
жба» Компаніївського району — 
5945.

Микола СТДЗІЛОВ з колгоспу 
«Рссія» Новоукраїнського району
— 5879.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу іме
ні Кірова Бобринецького району — 
5847.

щодня — 
IIО-УД А РIIО МУ!
Четвертий сезон разом з сво

їм напарником ми вирушаємо 
комбайном на колгоспне поле 
з мрією домогтись якомога 
кращого результату на жни
вах.

Вчора нам вручил» вимпел 
райкому комсомолу, а па бун
кері вже намалювали п’яту 
зірку, ми гадаємо — не остан
ню. Щиро признаюсь — для 
нас цс велика радість. А ще — 
гордість за визнання.

О. ГАВРИШ, 
комбайнер колгоспу імені 
Крупської Кіровоград
ського району.

Настанову 
перед змаган
нями дає 
Олекс а п д р
Васильо В II ч 
Гігалов; зма
гання — це і 
знайоме т в о 
(фото внизу),

НАПЕРЕДОДНІ

НА ЗЕМЛІ ГІТАЛОВА
«Запам'ятайте цю назву: Камшаг/вате, сьо

ме поле тракторної Гіталова, рік. 1974-й. Вони 
ввійдуть в історію...»

(З розмови)

ПЕРША БОРОЗНА-

II У як, одвіз?
“ — Це тих, з Криму? 

Так.
1 —• Одвіз. (Пауза). 1 ота 
буде орати?

— (Зі сміхом). Що, ма
ленька?

— Та вона ж фракціопа 
не потягне...

— Так уже й не потягне. 
Дівчата, до речі, на коліс
них змагатимуться...

Наша машина мчить асфаль
том до Комншупатого. І водіє
ві, I першому секретареві рай
кому комсомолу Миколі Суво
ров) пін в ці дні запам'ятався 
добре. Ось уже котрий день 
райкомівський «бобик» курсує 
сюдою. Щойно підкинув делега
цію кримських школярів, па 
черзі — наступні гості. їх нині 
чимало — з усієї Україно, на 
конкурс юних орачів, їдуть 
■тліни шкільних виробничих 
бригад, викладачі виробничого 
навчання.

Суворов заклопотано по
глядає у вікно.

— Дощу б не було. Ді
тям же змагатись треба...

Вони ще не знають, що 
день, до якого готуються, 
буде мов па замовлення — 
сонячний, світлий, святко
вий. Не знають, і труд їх не 
пропаде — що в усіх розмо
вах юні гості з надзвичай
ною теплотою згадуватимуть 
гостинність кіровоградської 
землі. Сьогодні вони госпо
дарі і готуються якнайкра
ще зустріти своїх гостей.

І Іс здивувалися ми, коли 
таку ж атмосферу заклопо
таності зустріли і в штабі 
змагань, який розмістився в 
кабінеті механізації Коми- 
шуі атської середньої шко
ли. Турбот в організаторів 
ьнсчачає, 25 областей Укра
їни прислали свої команди.

В кожній два юнаки і дів
чина.

X в нл юва и и л голови] — попе
реду. А зараз можна познайо
митися з селом Гіталова, з 
тракторною, про яку сгічьКч чу
ли, пі ги на вечір пі дііО'іиику в 
Будинок культури.

БАЛ ЗА МУЖНІСТЬ

...Люда вискочила з кабі
ни трактора, глянула на 
пройдений шлях і відверну
лася. Від болю навіть за
плющила очі. Але і толі пе
ред внутрішнім зором стоя
ла та кривизна, якою про
тяглася її перша борозна. 
Он до того місця, доки ве
ла трактор сама — все в по
рядку. Але далі, там, де 
втрутився інструктор, де ви
вернув руля вбік і починає
ться та страхітлива дуга.

Намагалася не дивиїиея в бік 
інструктора. Відчувала: межані-

затор переживає її сам — не 
розібрався, зіпсував змагання 
дівчині. Невже, не можна ні
кого зробити? Невже пішли пі 
марне тижні цілоденних трену
вань?

Розмову болільників заглуши
ло ревіння двигуна трактора, 
який рушив у нову загінку. Дів
чина повела агрегат в поле. 
Проводжали його співчутливії- 
ми поглядами.

— А правильно робить — вн- 
інртае руля ліворуч. Знає свою 
справу.

—- І звал хороший. А вкидає 
і пикндає плуга гарно... Жаль. 
ЩО так вийшло.

Через кілька хвилин на
стрій у групі трішки змі
нюється.

— А молодець дівчина 
Гарно оре.

—- Можливо, вирівняє?
— Куди там, така дуга 

До того ж колісним..,

(Закінчення на 2-й стор.).



МОЛОДИЙ КОМУНАР“-2 сторї<

КРМЛІІДА ЮНИХ ОРАЧІВ КІРОВОГРЛДЩІІНИ (ЗЛІВА НАПРАВО): ЛЮДМИЛА НАСТЕН
КО* ВОЛОДИМИР КУРОП’ЯТНИК, МИКОЛА САВЕНКО.

Фото 10. ЛІВАШНИКОВА та Л. ЮДІНОЇ.

ПЕРША БОРОЗНА—
НА ЗЕМЛІ ГІТАЛОВА

1

шують виконання
Перше місце в соціаліс- 

Іичному змаганні серед 
бмеомольсько • молодіж- 

Г(4К колективів Знам’янки 
^’підсумками півріччя за- 
ї няла комсомольсько-мо
лодіжна вантажна колона 
Мнам’янського локомотив
ного депо, очолювана 
Олександром Савіним. За 6 
місяців цей колектив май
же впритул підійшов до ви
конання свого річного со
ціалістичного зобоз'язан- 
(ня.
уВикористозуючи прогрес.чаці 
методи організації праці, дос
від кращих залізничників вуз- 
Швої.. станції, комсомольсько- 
Т;олодІжна колона провела до 
ї липня 418 великовагових по- 
Кзді» при річному зобов'язанії! 
Ж).”' Це дало змогу перевезти 
Облатково до плану майже 207 

’ топи народногосподар
ських вантажів.

О. ШЕВЧЕНКО, 
' зав. відділом комсо
мольських організацій 
Знам’янського МК 
ЛКСМУ.

ч

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Остання загінка. Трактор 
все ж вирівнює одну части
ну ділянки, і хоча інша сто
рона вигинається, дівчину 
зустрічають вітаннями. Мо
лодець, Люда.

Проте Люда хвилюється. Хо
ча відчуває, іцо працювала до
бре, іцо зробила все, що могла, 
що, зрештою, та кривизна не її 
вина, але сумнів сильніший. Чи 
зрозуміє жюрі по зовнішності 
ріллі, яку боротьбу вела на ній 
дівчина з прикрою випадковіс
тю, з самою собою?

Тому розповідає про себе тро
хи неуважно, скопано. Люда 
Настенко. Десятикласниця Сол- 
гутівської середньої школи 
Гайворонського району. Ланко
ва виробничої бригади. Водити 
трактора навчилася в 
шкільному виробничому 
трі.

Забігаючи наперед, ска
жемо: жюрі об'єктивно оці-, 
пило результати роботи 
Люди Настенко. У неї один

МІЖ- 
цен-

з кращих результатів па 
оранці. А оскільки па пись
мовому екзамені були май
же бездоганними її відпові
ді, то загальний бал вивів її 
в переможці змагання. І ко
ли б існував на конкурсі 
додатковий бал за муж
ність, за волю до перемоги, 
то його можна було б смі
ливо доплюсувати до чудо
вого результату дівчини.

У ВИГРАШІ - ВСІ
Надто багато відбулося 

подій, надто багато вра
жень подарували вони кож
ному, іцо й не скажеш 
всього. Хотілося б згадати 
і про ті щирі слова, з яки
ми звернулися до юних 
орачів двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. Гіта- 
лов. заступник начальника 
управління шкіл Міністер
ства освіти У PCP М. А. Ру
денко, завідуючий облас-

ним відділом народної осві
ти Д. 10. Стельмухов, пер
ший секретар Кіровоград
ського обкому комсомолу 
М. К. Скляннченко, учениця 
Комишуватської середньої 
школи Наташа Поліщук, 

А скільки епізодів захоплю
ючої боротьби дали самі зма
гання! Про один з них ми роз
повіли детально. На таку ж 
конкретність претендують ще 
багато юнаків і дівчат, і члени 
команди Кіровоградщніїи Воло
димир Куроп’ятлнк з Богданів- 
ської середньої школи Зна- 
м’янського району та Микола 
Савенко з Комишуватської се
редньої школи Новоукраїпсько- 
го району, які стали чемпіона
ми змагань в командному залі
ку. І чемпіон України полтавча
нин Сергій Костяний. А з якого 
наполегливістю йшов до мети 
маленький, білочубнй Андрійко 
Балодя із Закарпаття! Під час 
змагань він ненароком поранив 
руку. Проте приховав це від 
усіх і, долаючи біль, все ?к до
вів роботу до кінця. Нагорода 
— приз газети «Комсомольское 
знамя» дістався йому по за
слузі.

Багатьох гарних слів за
слуговує команда віннич- 
чан, яка одною з останніх 
приїхала до Комишуватого, 
витягла «нещасливий» же
реб, проте так боролася за 
перемогу, що стала третім 
призером. А як змагалися 
одесити! Вони по праву 
відзначені призом Кірово
градського обкому комсо
молу «За волю до перемо
ги».

Так, змагання дали чи
мало зразків захоплюючого 
суперництва. Але не так 
важливо, хто переміг, хто 
програв. Бо ж у програші 
не залишився ніхто з тих, 
хто побував у Комишува- 
тому. На все життя запа
м’ятають воші зустрічі і 
розмови з прославленими 
ветеранами праці, екскурсії, 
а в житті їм знадобляться і. 
ті резерви вміння і сил, які 
відкрили воин в собі на по
лі знаменитої тракторної 
Гіталова.

О. РАКІН,
спецкор «Молодого ко
мунара».
Новоукраїнський район. У

fl мрггнл 19У4

ПІД стягом 
ПІОНЕРСЬКОГО ЗЛЬОТУ

У красногалстучну республіку Артек прийшло 
радісне свято. Дзвінкіше співають піонерські гор-, 
ни, радість переповнює дитячі серця і не стихаю
чи ллються запальні пісні. У житті юних ленінців 
сьогодні велика подія — відкриття шостого Все
союзного зльоту піонерів

Разом з 3270 делегатами зльоту приїхали в Ар< 
тек старші товариші — комуністи і комсомолоці, 
щоб разом з ними стати в стрій урочистої лінійки,

Де б не проходили зльоти — з запонах або 
дружинах — це завжди звіт, завжди рапорт про 
те, що зроблено тобою і твоїми товаришами. Але 
нинішній, найбільший піонерський зліт присвяче» 
ний 50-річчю присвоєння комсомолові і піонер
ській організації імені великого Леніна, його де« 
легати — кращі представники юних з усіх рес-. 
публік, країв і областей, зібралися, щоб рапор* 
туватп Комуністичній партії, комсомолові про ви
конання славних справ, здійснених на марші 
«Завжди готовий!»

Увечері на широкій площі червоногалстучна ар
мія вишикувалась на урочистий парад. Разом з 
ними їх ровесники — діти з 52 країн світу.

На трибуні — почесні гості зльоту, ветерани 
Комуністичної партії, комсомолу, делегати XXIV. 
з’їзду КПРС, XVII з’їзду ВЛКСМ, лауреати Ле
нінської і Державної премій і премій Ленжеькоіо 
комсомолу, передовики дев’ятої п’ятирічки, вче
ні, діячі мистецтва і літератури, керівники піонер* 
ських організацій Болгарії, Угорщини, НДР, Де
мократичної Республіки В’єтнам, Куби, Польщі, 
Румунії, Чехословаччнни.

Начальник штабу, юний москвич Юрій Зеленій, 
той самий, який від імені 25-мільйонної піонері? 
рапортував XVII з’їздові комсомолу, доповідав 
про готовність до відкриття зльоту. На -щоглах 
піднімаються Державний прапор Союзу PCP < 
прапор шостого Всесоюзного зльоту. Вносяться 
прапори двічі ордена Леніна Всесоюзної піонер* 
ської організації і піонерського табору «Артек*. 
Делегатів форуму, піонерів країни тепло вітав 
голова Центральної Ради Всесоюзної піонерської 
організації А. В. Федулова.

Тепло зустріли учасники зльоту привітання 
льотчнка-космонавта, Героя’ Радянського Союзу 
П. І. Климука, генерального секретаря Молодіж
ного комітету дитячих і юнацьких оргааіззцій 
А. Папп.

Довго не змовкають оплески, коли вноситься 
пропозиція надіслати від імені учасників зльоту 
вітальний лист Генеральному секретареві ЦК 
КПРС товаришеві Леоніду Іллічу Брежнєву.

Увечері над всіма десятьма таборами «Артеку» 
ще довго звучали піонерські пісні.

(ТАРС).

ДОПОМАГАЄ 
ЧУЙНІСТЬ

Чотири комсомольсько- 
молодіжних колективи тру
дяться в найбільшому уні
вермазі міста — «Ювілей
ному». У непорушне прави
ло «Кожного покупця ото
чити увагою і доброзичли
вістю» вони внесли своє 
Доповнення. Ще в жовтні 
Минулого року під час Ле
нінського уроку комсо
мольці вирішили відкрити 
в магазині службу обслуго
вування інвалідів Великої 
вітчизняної війни, праці, 
Пенсіонерів.
" Відтоді товари для них в по- 
Заробочнй час доставляли до
дому. Чуйність, людяність в по
єднанні з увагою до покупціп 
'Викликають не лише щиру по- 
дяку, а позитивно позначають- 
їй 1 на виробничих показниках, 
й. ПЕРЕПЛ ЬОТЧИКОВА, 

'секретар комітету ком
сомолу ОлександрІй- 

. ського міськзмішторгу.

рро письменника- 
гороя

Комсомольська організа
ція дослідного заводу осо
бливого конструкторського 
Бюро засобів вимірювання 
мас виступила з ініціативою 
стати на трудову вахту, 
присвячену дню народжен
ця Миколи Островського.

Комітет комсомолу розробив 
умови змагання, яке розпочзло- 

з 1 серпня І триватиме до 
Ні* вересни. За цими умовами 
спеціально створена комісія що
дня співставлятпме проценті! 
пТіконаніїя змінних завдань, ре
зультати дотримання виробни
чої дисципліни, стану рцбочо- 
1*0 місця, якості виготовленої 
продукції.

Ф. ЖОСАН, 
за», відділом комсо
мольських організа
цій Ленінського РК 

І ЛКСМУ.
/ 8» Кіровоград,

М АТИ дивилась на нього, свого 
сина, що стояв перед нею не 

в погонах, але ще у військовій 
формі. Мати згадувала інших 

'■ хлопців і питала:
— Куди ж тепер, Борисе, по

їдеш?
— Та нікуди я, мамо, не поїду! 

По-перше, я шофер, по-друге, 
місце в колгоспі мені знайдеть
ся, по-третє, мені подобаються 
дороги у нашому селі та полі, 
по-четверте, не виписуйте мені 
путівки нікуди.

Це таки так! Подобалися Бори
сові Берневеку і річка Вись, і се
ло над нею, і степи, і сад. Не міг 
розстатись з ними та й усе.

Байдуже, що вручили йому ста
ренький самоскид. Возив ним до
брива, цемент, цеглу, камінь на 
будони. Возив, радів, за жартом 
у кишеню не ліз, любив гостре 
дотепне слово, і вечори, і свій 
нерозлучний баян. Та ось тепер 
сом говорить:

— Кому жарти, кому смішки, а 
мені не есе одно.

— Чому, Борисе, не все одно?
— Не до гуморесок, друзі! — 

а його очах з’являються веселі 
промінці. — Поставили Бориса 
Федоровича на найвідповідальні
ший пост — возити зерно від 
комбайна на тік.

1 враз він серйознішає, симпа
тичний і добрий, працьовитий 
комсомолець Борис Берневек. І 
на серйозність е вагомі причини. 
Призначили його возити зерно 
від комбайнера Івана Филимоно
вича Бурка. Трішки й страшно від 
того.

По-перше, Іван Филимонович 
гвардієць жнив, майстер врожаїв,

і шанують не лише 
й у
Іван

районі.
Филимонович 

Так і каже: 
курорт. Жнива 
здобути пере-

його знають 
в колгоспі, а

По-друге, 
дуже вимогливий.

— Жнива — не
— фронт. Хочеш 
могу — забудь про все. Пам'ятай 
лише гектари і центнери.

По-третє, він ще й сердитий,

графік — комсомольського серця 
Бориса.

Ось у потоці машин з’являється 
й його самоскид... Ваги. З них — 
на асфальтовий тік, у прийомний 
бункер. Дві хвилини, всього дві 
хвилини — і зерна в кузові не
ма, і самоскид гуркоче на дорозі 
у степ. Та все ж за ці короткі хви-

розвантажується на

Штрихи до портрета сучасника

ТРИМАИ КЕРМО, БОРИСЕ!
дуже сердитий на негоду. Заби
рає ж час. І який час!

А,. по-четверте, хіба у Бориса 
б'ється у грудях байдуже серце. 
Хіба й він, недавній солдат, не 
знає, як приходить перемога? Хі
ба й він не йде на рубежі грудь
ми вперед?! Та послухайте і зваж
те, що:

по-перше, до перевезення зер
на комсомолець Борис теж під
готувався заздалегідь — вивчив 
усі поля, усі свої майбутні доро
ги; по-друге, машину відремон
тував так, що мотор не гуркоче, 
а співає; по-третс, кузов загер- 
метизував так, що на дорогу 
посиплеться жодна зернина.

Шлях з поля не близький 
нині шість кілометрів, а завтра 
буде й десять кілометрів. Є гра
фік руху машин, та ще « один

но

лини Борис встиг перемовитись із 
політінформатором комуністом 
Григорієм Єфремовичем Гуцом, 
встиг побачитись із завідуючим 
током, встиг прочитати бойовий 
листок-зведення. Все це 
він далеко своїм друзям 
Продано державі вже 
тисяч центнерів пшениці, 
попереду — ще 74 тисячі. До 
праці, до праці, друзі! Хай ця 
цифра радує вас, але кличе впе
ред і тільки вперед!

З-за повороту, з-за пагорба ви
пливає комбайн. Над ним — 
хмарка пилу. На комбайні червоніє 
прапорець. На містку засвітилась 
перша зірка. Іван Филимонович, 
запорошений і засмаглий, спокій
но веде машину. Значить, бункер 
ще не виповнений. Аж легшає на 
серці. Не любить, не може стоя
ти даремно комбайнер. Та хіба то
го всього не розуміє Борис? Он 
там за ярком минулого року в су-

повезе 
у степ, 

десятки
Однак

за рейсо/л. Очі — в 
мов прикипіли до 

В роботі день

сідньому селі комбайнери не по
спішали, працювали з холодком. 
Налетіла чорна хмара, полилася 
злива, посипав град — і зерно 
опинилось на землі.

Борис підрулює до комбайна 
під єисоку трубу з мішком на кін
ці. Зерно 
ходу...

Отак рейс 
далину, руки
гарячого керма, 
минає непомітно. Ввечері — не
сподіванка. Мчить у поле і його 
зустрічає комбайнер запитанням:

— Що там?
Все розкажи, Борисе. Бо ти ж 

і шофер, і вісник усіх новин з 
фронту колгоспних жнив.

— Та, Іване Филимоновичу, 
якось і незручно говорити.

Бурко спохмурнів.
— Та ні, все гаразд. «Провиса

ли» нас у газеті. Тобто похвалили. 
Вас — за намолот, мене — за пе
ревезення зерна.

— Скільки ж? 
байнер.
— То ніби виходить по ЗО 

ком центнерів.
Комбайнер ясніє, стискує 

ця за плече:
— Можна жити, Борисе!
— Та “ я так кажу; Іване Фили- 

монозичу.
Впали густі роси, висипали на 

небо ясні * зорі.- От тепер можна 
спочити, набратися сил. Завтра їх 
чекають нові валки, нові цент
нери врожаю 1974-го року.

м. СТОЯН.
Колгосп імеиі Куибишева 

Новом нргородського району.

питає ком-

з га-

хлоп-

РІШЕННЯ ДЛЯ...
В містах і районах області проходить 

підготовка до звітів і виборів в організа
ціях ДТСААФ. Нещодавно мені довелось 
побувати в Новоархангельському районі, 
познайомитись, як тут організована ця ро
бота. Скажу відверто: картина не втішна, 
птг.У1 |!“ засіданні президії райкому 
дісААФ затверджено графік проведення у пер
винних організаціях звітно-виборних зборів. Од
нак, ще жодних них щ; відбулось, Більшу того.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ
обласним комітетом ДТСААФ підготовлено доку
ментацію для цієї кампанії, але вона так і те- 
жьть в столах районного комітету. Семінар з то
локами комітетів ДТСААФ ще не проведено. А в 
первинних організаціях колгоспів імені Комінтер
ну (голова т. Червиш), «Дружба» (голова т. Ан- 
тоїпко), «Червона комуна» (голоиа т. Зозук), ко
лишнього колгоспу «Перемога» (голова т, Цу- 
дун) ще й досі не зібрано членських внесків. '

В багатьох колективах не обладнані кімната 
для зберігання зброї, нема» стрілковак на

спортуЯ7ЬСП змагаиия а військово-технічних видів

Голова Новоархангельського райкому 
ДТСААФ М. О. Каручок обраний нещодав
но. Але вже зараз йому потрібно негайно 
перебудувати роботу, залучити комсомоль
ських працівників і активістів, щоб значно 
поліпшити підготовку юнаків до служби в 
Радянській Армії.

І. ТИМОФЄЄВ, 
старший інструктор Кіровоградського 
обласного комітету ДТСААФ.,



в серпня 1974 року- „молодий KOH 8 отор»
До 50 річчч |/ 

визволення М 
Радянської’ V/ 

/ Л України від 
' : \ німецько-Фашистських 

’ загарьників

У БРОНЗІ
І ГРАНІТІ

II ИМ ДАЛІ відходять від нас 
* події Великої Вітчизняної 

Війни, тим виразніше і яскра
віше постає перед нащадками 
величний подвиг радянського 
народу, сини І ДОЧКИ ЯКОГО 8 
жорстоких боях з підступним 
ворогом відстояли честь, сво
боду і незалежність нашої ба
гатонаціональної Батьківщини.

У своїй доповіді на травне
вому (1974 р.) Пленумі ЦК 
компартії України перший 
Секретар ЦК КП України В. В. 
Щербицький відзначив: «Всіля
кої підтримки заслуговує бла
городне прагнення наших лю
дей вшанувати світлу пам’ять 
тик, хто віддав своє життя за 
foдy і незалежність нашої 

ізни, зразково, любовно 
іядковувати святі для всіх 
місця — братські могили, 
ятники, обеліски«.

Величезна роль у вихованні 
Молодого покоління на бойо
вих традиціях радянського на
роду належить монументаль
ній пропаганді.

„.Безприкладний подвиг.у грізні 
роки здійсняв сільський хлопець Із 
Степової Кіровоградщини Олексій 
ІМазуренко. За час війн» він зро- 
ОЦп понад триста бонових вильотів 
де позиції ворога. Особисто пого
див вісім фашистських кораблів, а 
разом зі своєю групою ще двадцять 

~ Закінчив війну Олексій 
тоЬімович двічі Героєм Радян
ського Союзу. Його мужність І від-

ХТО ДРУГ ГПО?
ВІДБУЛИСЯ ЗОНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ НА ПРИЗ 

ГАЗЕТИ ^КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА*

НИНІ значок ГПО з гор
дістю носять тисячі ра

дянських людей. Підготов
ка до здачі нормативів ком
плексу, старти ГПО стали 
масовими і з кожним днем 
набувають все більшої по
пулярності. Неабияк сприя
ли цьому і зональні обласні 
змагання ГПО на призи га
зети «Комсомольская прав
да».

ївт передували старти а ко- 

вага глибоко вразили російського 
скульптора С. П. Богаткіпу, яка 

зараз живе в Ленінграді. Вона ви
рішила відтворити образ Мазурсн- 
ка в бронзі. Працювала з величез
ним натхненням. Бюст О. Ю. Мазу- 
рейка встановлено на його бать
ківщині. Цс один із кращих пам'ят
ників в нашій області.

В селі Старобин Мінської облас
ті вже чотирнадцять років стоїть 
пам’ятник нашому землякові Ге
рою Радянського Союзу Дмитру 
Тимофійовнчу Гуляеву, активному 
учаснику партизанського руху в Бі
лорусії, що не раз відзначався 
зразковим виконанням бойових зав
дань в тилу ворога. Під час однієї 
з операцій у 1944 році відважний 
народний месник загинув. Пам'ят
ник прославленому партизанові 
створив відомий скульптор, народ
ний художник Білорусії А. О. Бем- 
бель.

Скульптор А. Ю. Мацієв* 
ський живе і працює 8 Кіро
вограді. Чимало його творів 
в галузі станкової та монумен
тальної скульптури демонстру
вались на республіканських і 
всесоюзних художніх вистав
ках. Він автор пам’ятника Ге
рою Радянського Союзу, учас
нику партизанського руху на 
Україні та в Чехословаччині 
Олексію Семеновичу Єгорозу, 
який встановлено у 1971 році 
на могилі партизанського 
командира на військово-мемо
ріальному кладовищі в облас
ному центрі.

В селі Шляховому Новоархан- 
гельського району стоїть пам’ятник 
загиблим партизанам, які адібсню-

лехтивах фізкультури, районах, 
де брали участь сотні юнаків 
та дівчат Кіровоградщини. По
ряд з ними на бігові доріжки 
та майданчики виходили і вете
рани. Такі, наприклад, як шо
фер Долинського районного від
ділення «Сільгосптехніка» Вік
тор Герасимович Кушпіренко, 
викладач Новгородківського 
СПТУ № 6 Юрій Тнмофійович 
Кулик. їм вже за п’ятдесят. Ти, 
як кажуть, е ще порох в поро
хівницях. На бігових доріжках 
вони виступали навіть краше, 
аніж їх молоді колеги. 0. 1*.

Кушнірекко, 10. Т. Кулик часто 
зустрічаються з юними фізкуль
турниками, проводять з ними 
значну роботу.

Організовано пройшли 
змагання в Кіровограді. На 
стадіоні спортивного клубу 
«Зірка», де учасники про
демонстрували свою май
стерність з* легкоатлетичних 
видів багатоборства ГПО, 
членів команд тепло вітав 
перший секретар обкому 
комсомолу М. Скляничен- 

валн степовий рейд в тилу ворога 
під командуванням Героя Радян
ського Союзу М. І. Наумова. В не
рівному бою з ворогом 11 березня 
1943 року смертю хоробрих загину
ло чимало народних месників. На 
околиці села зведено меморіальний 
ансамбль. Пого створив Київський 
скульптор Тарас Миколайович Бра
терський. Пам’ятник загиблим пар- 
тнзанам-наумівцям завжди нагаду
ватиме жителям Шляхового про ге
роїчний подвиг, про безмежну від
даність справі партії І народу.

В боях за Єлисаветградківку 
Олександрійського району по
лягло понад 400 радянських 
воїнів і партизанів, серед них 
росіянин В. Биков, українці 
брати А. і Ю. Маркитани, бі
лорус А. Овсітяр, татарин 
1. Усманов, башкир Ш. Рафі- 
нов та багато інших. По них і 
сьогодні тужать матері. Автор 
пам’ятника воїнам, який спо
руджений в селі, створив ук
раїнський митець Анатолій Се
менович

"Ніхто 
забуте. І 
нументи, 
про героїв Вітчизняної.

В. САН ДУЛ, 
член науково-методичної 
ради обласної організації 
республіканського Товари
ства охорони пам’ятників 
історії та культури.

Фуженко.
не забутий, ніщо не 
про це свідчать мо- 
зведені з пам'ять

ко. Більшість фіналістів ре
тельно готувалися до стар
тів і показали на бігових 
доріжках високі резуль
тати.

Успіхи є, проте не слід закри
вати очі на недоліки. На зма
гання не прибули команди Біль- 
шанського, Голованівською, 
Знам'япського, Малознскія- 
ського, Новомнргородського, 
Новоукраїнського. Онуфріїв- 
ського районів, міста Знам’ян
ки.

Найкраще в командному 
заліку виступили фізкуль
турники Олександрії, які 
стали переможцями облас
них змагань. Друге місце з 
ульяновців, третє — а гай- 
воронців. Фізкультурники 
обласного центру на чет
вертому місці. В кінці серп
ня переможці у змаганні 
будуть захищати спортивну 
честь Кіровоградщини на 
республіканських змаган
нях у Києві.

М. БАМБУКОВ.
На фото: команда До.іннсько- 

го району, яка успішно висту
пила в кіровоградській зоні. 

Фото ІО. Л (ВАШ НИКОВА.

Ц ЕВДОВЗІ після; того газета 
■■ «Медицинский работник» від« 
значила:

«Широко відома на Україні Добрян- 
ська сільська дільнична лікарня. Вся 
система обслуговування колгоспників 
будується тут за комплексним планом» 
ІЦе в зимовий час лікарі провели про
філактичний огляд жінок 1 дітей, про
оперували хворих на грижу і апенди
цити. Всі, хто страждав ревматизмом 
і тонзилітами, пройшли курс лікуван
ня у фізіотерапевтичному кабінеті. За 
останні півроку — в селах підготовле
но 180 санітарних активістів. Більше 
35 членів польових і городніх бригад 
пройшли спеціальний санітарний міні
мум. В кожному колгоспі виділений 
громадський санітарний інспектор, 
який стежить за чистотою колгоспних 
дворів, колодязів, за приготуванням 
страв у польових станах. Медичні пра
цівники активно допомагають колгосп
никам провести посівну в стислі агро
технічні строки».

Навколо Ф. Д. Гетьманця згуртував
ся тісний актив, ядро якого склали 
М. М. Бахмутська, В. В. Троян, Л. Ф. 
Головко.

Несподівано приїхав у Добрянку ко
лишній учитель, професор Дайліс. Він 
постарів І обважнів. Одначе цікавився 
всім, невтомно снував між корпусами 
лікарняного містечка, розйтллв з 

•Володимир1 Возилевськіш

ДЕ легат КОНГРЕСІ
документальна повість»

людьми, рвзпіпував, зауважував, ра
див.

За чаєм згадували студентські роки і 
професор, розмішуючи чайною ложеч 
кою цукор, роздумливо ВДИВЛЯВСЯ п 
обличчя вихованця:

— Ви й тоді були таким же войов
ничо-наступальним.

— З вас брав приклад...
Професор па мить зніяковів, та, пев

на річ, приємно було почути ці слова 
від свого кращого студента.

Незабаром по від’їзді гостя у 
київському видавництві «Держ- 
медвидав» вийшла брошура про 
досвід лікарської діяльності Ф. Д. 
Гетьманця, на титульній сторінці 
якої стояло прізвище — І. Дайліс.

10.
«НАША БІДА - БЕЗВОДДЯ И 

ВОДА». РОЗМОВА З А. І. МІНО- 
ЯНОМ. КРИЖАНА КУПІЛЬ. КОЛО 

ЗАЦІКАВЛЕНЬ.

Наймолодше покоління добряк- 
ців, звичайно ж, не пам ятає цієї 
приказки. Та, власне, звідки їм її 
пам'ятати? Спростувало ту при
казку саме життя. Певна річ, ру
ками людини, зусиллями її волі й 
розуму. А ось батькам і особливо 
дідам вона у пам’ятку й досі. Як 
відгомін минулого. Як свідчення 
пасивної впокореності долі.

З давніх-давен, мабуть, ще за 
глухої дідизни скрушно хитали го
ловами добрянські молодиці: 
«Наша біда — безводдя й вода». 
На перший погляд — парадок
сально, а насправді — логічно і 
точно. Бо доводилося тим моло
дицям носити воду з глибоких 
криниць за півтора, а то й два кі
лометри, аж ген від берегіа Си
нюхи. Спечного літа воду брали 
прямо з річки, що часто призво
дило до масових інфекційних за
хворювань. Та чи й багато її на
носиш відрами?

Навесні ж виникала інша про
блема: Сухий Ташлик, напоєний 
снігами, бурхливо розливався, і 
півселз практично лишалося від
різаним від центру. Але, якщо 
другу проблему, як мовилося ра
ніше, вдалося вирішити, то перша 
й досі муляла очі зігнутими по
статями чоловіків і жінок, що,

(Продовження. ГІоч. а номерах 
за 11—29 череня, 2—30 липня та 
З серпня).

обережно ступаючи, крок за крен 
ком поодинці і ланцюжками тяґл 
нулися на круті пагорби.

Феодосія Деомидович давно; 
вже замірився взятися за цю. 
справу, але з якого боку? Староч 
жили твердили — копати колодя
зі в центрі — безнадійна справа? 
вода глибоко І дістатися до неї 
крізь товщу масивного скелясто
го підгрунта неможливо. Судили- 
радили і дійшли спільного виснов
ку — єдиний вихід — водогіщ 
Але ж чи можливо це практич
но? Де взяти труби завдовжки дц 
десяти кілометрів, кілька десятків 
водорозбірних колонок, нарешті 
обладнання для насосної станції?, 

Випадок змусив прискорити цю спрах 
ну. Якось Феодосій Деомидович чнтаж 
у клубі лекцію про необхідність до» 
тримання сангігіенн, профілактичних 
заходів. Говорив без шпаргалки, поси
лався на конкретні приклади — слу» 
халн його уважно. Вже мав закінчити^ 
як раптом десь, із заднього ряду під) 
нявся літній колгоспник І, ніяково но- 

ремннаючись з ноги на ногу, сказав!
— Ось зн тут, лікарю, казали про 

сангігієгіу, про те, яку воду можи» 
зжинати, а яку пі... А хіба ви не знає
те, чи забули, що ми як пили водичку 
з річки,- так і п’ємо...

— Правду каже Степан, — загомоні
ли колгоспники. Одиа біда — наша 
вода...

Ну, що ти їм скажеш?! Хіба пере- 
повісти про те, що ось уже півтора 
року прикидав це питання І так і сяіг, 
навіть уночі просипався, обмізковував 
радився з членами правління, звертав
ся а райком?.. Та й кому потрібні йо
го виправдання, людям давай діло. 6 
він сказав так:

— Як депутат обіцяю, що водогіи а 
селі буде...

— М’яко стеле, — почувся вигук збоч 
ку, — казала Настя...

— Об.Іцяика-цяцянка: три роки 
ждуть, — підхопив молодий механіза- 
тор І, не зморгнувши оком, з виклккбй 
подивился па лектора...

— Три не три, а за півтора, гадаю«"і 
справимося, — твердо сказав Гетьмаж •' 
нець. А йдучи додому, подумав чя ■„ 
не загнув бува? Та не в його, звичці . 
було каятися, _•

Наступного ж дня поїхав до Києва 
атакувати відповідні організації. Ца 
була марудна І невдячна робота. Та 
якщо з усім Іншим справи вирішилися 
порівняно просто, то з трубами на* 
віть у найближчій перспективі не пе
редбачалося просвітку. Так, принайм» 
пі, відповів йому один керівний товач 
риш у бездоганно випрасуваному ко
стюмі.

Феодосій любив це місто з йо
го шумливим Хрещатиком, біли
ми люстрами каштанів, золотими, 
лаврськими банями, шурхотолл 
акацій на Володимирській гірці^ 
де погляди губилися з блакитно- 
синьому марезі безміру. Але за
раз, приголомшений невдачею« 
лікар нічого не помічав.

Візити по інших інстанціях теж 
не дали бажаних наслідків. «Чи 
но пошизся я вперше з житті в 
брехуни?» — думаз лікар, по 
суті ні з чим вертаючи додому. 
Дома на нього чекав виклик. У 
Москві незабаром маз відбутися 
з їзд активістів сільських дільнич
них лікарень. Треба було негайно 
збиратися в дорогу.

З'їзд проходив активно, учас
ники обмінювалися досвідом, ді
лилися враженнями, дискутували. 
Виступив і Гетьманець, розповів 
про далеку Добрянку, про ста
новлення лікарні, про її минуло ї 
майбутнє. Як завжди, йому гарячо 
аплодували, розпитували, проси
ли поради.

(Далі буде).

СЕРГ 14
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Ран
гова гімнастика. (М). 9.20 — 
Коиннн. (М). 9.3*з — «Крила 
Батьківщини-. Вікторина для 
ріколярів. (М). 19.30 — «Слово 
Лпдрониикова*. Телевізій- 
мий фільм-концерт. (М). 11.35 
*- Концерт. (М). 16.45 — Те- 
Леклуб «ккорма». (Донецьк). 
Ї7.15 — До 30-рІччя визволен
ня Радянської України від ні
мецько-фашистських загарб
ників. «я — громадянин», 
(К). 18.00 — «День за днем». 
(Кіровоград). 18.10 — Теле
фільм, (Кіровоград). 18.15 — 
«Мя — хлібороби». Республі
канський конкурс юних меха
нізаторів. (Кіровоград). 18.25 
— «Наука — сьогодні». (М). 
1(1.55 — Кольорове телебачеа- 
На, «Творчість народів світу».

(М). 19.25 -« «Видавництва
країни — для системи партій
ного навчання». Виступ голо
ви Держкомітету Ради Міні
стрів СРСР у справах видав
ництв, поліграфії та книжко
вої торгівлі В, І. Стукаліна, 
(М), 19.35 — О. Уайльд.
«Портрет Доріана Грея». Те
леспектакль. Частина І. (М), 
21.00 Програма «Час».
(М). 21.30 — Кольорове теле
бачення. Телевізійний фільм- 
концерг «Оперний бал». (М). 
22.35 — Чемпіонат свічу ч па
рашутного спорту. (Угорщи
на). 22.50 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.35
— Новини. (К). 11.50 — Для 
дітей. «Незабутня вечеря». 
Лялькова вистава. (К). 12.35 — 
«Народні таланти». (К). 15.45
— Телевізійний документаль
ний фільм «Місто п океані*. 
(М). 16.05 — сііа будовах п'я
тирічки», (М). 16.33 — Кольо
рова телебачення, «Фільм яі 

дітям». «Матрос Чижик»., 
(М), 18.00 — «Екран моло
дих». (Дніпропетровськ). 18.30
— «Юридична служба у на
родному господарстві». Ви
ступ міністра юстиції У PCP 
тов. Зайчука В. Г. (К). 13.44 
Реклама, оголошення. (К). 
19.00 — Програма «Вісті». 
(К). 19.30 — «Вечір наукового 
і-іно». (К). 20.30 — «Жнива — 
ударний фронт». Тижневий 
огляд. (К). 20.45 — Кольорове 
телебачення. «На добраніч, 
діти!» (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Худож
ній фільм «Спрага». (К), 22.45
— Вечірні новини, (К).

ЧЕПІВБР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 

Кольорове телебачення. Рам
кова гімнастика. (М). 9.20 —* 
Новини. (М), 9.30 —• Кольоро
ве телебачення. «Соіще, по-

пітря та вода». (М). 10.15 — 
О. Уайльд. «Портрет Доріана 
Грея». Телеспектакль. Части 
на 1. (М). 16.40 — «Жииоа — 
ударний фронт». (Донецьк). 
16.50 — Для школярів. «Будь 
сильним, будь спритним». 
(Львів). 17.30- Концерт. (Кі
ровоград). 18.00 — Новини.
(М). 18,15 — Кольорове теле
бачення. «Загадки і відгад
ки». (М). 13.30 — «Початок 
біографії». Теленарис. (М). 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. «Грає окремий зразковий 
оркестр Міністерства оборон» 
СРС.Р під керівництвом 
М. Назарова». (М). 19.35 —
Кольорове телебачення. Теле- 
рі з і йяи іі док ум єн т ал ьн нй
фільм «Даєш БАМ!». (М). 
19.55 — О. Уайльд. «Портрет 
Доріана Грея». Телеспек
такль. Частина 2. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Ка* 
марадос — товариші». Тслезі-

зійний документальний
фільм. (М). 22.40 — Концерт 
популярної симфонічної музи
ки. (М). 23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (ЛІ). 0.20 —
Новини. (М). 9.30 — Кольоре- 
пе телебачення. «Сонце, по
вітря га пода». (М). 10.15 —
О. Уайльд. «Портрет Доріана 
Грея». Телеспектакль. Части
на І. (М). 15.50 — Фільми 6-го 
всесоюзного конкурсу теле
фільмів. (М). 10.25 — «Шахо
ва школа». (М). 16.55 — Ко
льорове телебачення. «Фільм 
— дітям». «Дружок». Худож 
ній фільм (М). 18.00 — Кон
церт художньої самодіяльно
сті України. (К). 18.30 — Рек

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ.

лама, оголошення. (К). 19.00 
— Програма «Вісті». (К)» 
19.35 — Виставо Одеського те-* 
атру музкомедії. (К). 20.35 -» 
«На добраніч, діти!» (К). 
21.00 — Програма «Час*. (М), 
21.30 — Продовження вистави 
Одеського театру. (К). 22.55 
«На лонах республіки». (К)'» 
23.00 — Вечірні новини. (К>-
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шкуаи піти ПИТИСЯ?
БОБРИНЕЦЬКЕ СЕРЕДНЄ
СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ .№2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

тракторнсти-маїшшісні широкого про
філю (З роки навчання з одночасним 
одержанням загальної середньої осві
ти); тракторне ги машиністи 3-го класу 
(І рік навчання); тракторнеги-машнні- 
стп широкого профілю (2 роки пзвчан- 
бя); тракторястп-машшгістп для роботи 
па тракторах Т-150 і Т-150К (З місяці 
пав’іанйя); м.ійсіри-наладчнкп по ісх- 
пічному обс.іуговувашио машин і облад
нання гпаріїшпшькнх ферм (6 місяці:* 
навчання І; слюсарі по ремонту, монта
жу і екенл\аі.:іііі об.іи щаїшя тпаріні- 
тіицькпх ферм з кваліфікацією електро
монтер. і (2 роки ііавч.шия); ковалі-гззо- 
заврилкн (І рік навчання).

До училища приймаються юнаки і 
дівча

Па навчаїшя сі роком 3 роки приймаю
ться особа з освітою за 8 класів, стро
ком І рік і 2 роки — з освітою за 8—10 
класів Па тримісячні курси (для роботи 
па гракторал Т-І50) приймаються трак
тористи, які мають стаж роботи.

Для вступу в училище необхідно по
дати такі документи:

документ про освіту, свідоцтво про 
народження (або паспорт), довідку з 
місця проживання, характеристику зі 
ніколи, 3 фотокартки розміром 3X4 см.

Початок навчання І вересня 1974 ро- 
*У-

Учні забезпечуються безкоштовним 
триразовим харчуванням, обмундиру
ванням. стипендією, постільною білиз
ною. гуртожитком і підручниками.

В училищі працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, 
предметні гуртки (з спеціальних та за- 
Г.иіьноосві і ніх предметів), спортивні 
ескнії — волейболу, футболу, вільної ї 
класичної боротьби, баскетболу, настіль
ного тенісу.

Випускники училища мають переваги 
1ЧН вступі ДО вузів.

Адреса училища: м. Бобрішець, Кіро
воградської області, вул. Димитрова, І.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І

оголошує прийом учнів
ПА 1974 — 1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Н° 2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

На трирічний строк иав-іаніїн приймаються юнаки 
та дівчата 1958—1959 років народження з освітою за 
8 класів для підготовки: столярів будівельних; маля 
рів будівельних; штука іурів-лицювальпиків-нлитко- 
викїв; слюсарів-вентнляціііників по виготовленню де
талей вентиляційних систем.

По закінченні училища учні одержують диплом 
про середню освіту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
м:!І л я р і в-шт у к а т у р і в; стол я р і в -тсс.і ярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, малярів, .гвціональніїків-плитковнків, моза
їстів

Приймаються без вступних екзаменів юнаки і дів
чата віком 15—‘20 років з освітою за 8, 9, 10 класів 
і звільнені в запас воїни.

Зарахованих на навчання забезпеч} югь гуртожитком, па
радним і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Воин одержують третину сум, зароблених ними на 
виробничій практиці. Час навчання п училищі зараховується 
и трудовий стаж.

Училище має новозбудовзний, добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне 
літнє містечко.

При училищі с вечірня школа, діють г}рткн технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Вніїускннкн-відмінники мають право вступати до нищих і 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у вищі Гі середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк навчання, до закін
чення та па рік після закінчення училища отримують від
строчку від призову до армії.

Вступники подають особисто або присилають за
яву із зазначенням обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286). 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Початок навчання І вересня 1974 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 

понозорівська, 23. їхати: тролейбусом № 2 до зупин
ки «Буддеталь». автобусами №№ 2. 14, 15 до зупин
ки •лМ.ічуріпаз, № 29. Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

Інгульське 
сільське 
профтехучилище 
№ 4

• -ЧН-І.

0Г0Л0ШУС;

НАБІР УЧНІВ
на 1974—1975

навчальний рік

на спеціальності: трак
торист п машиніст широ
кого профілю зі строко^ 
навчання 2 роки. Прийма

ються юнаки і дівчата сі
ном 15 років з освітою 
8—9 класів;

тракторист 3-го класу зі 
строком навчання 1 рік. 
Приймаються юнаки і дів
чата віком 16 років.

Для звільнених у запас 
воїнів і осіб, які закінчи
ли 10 класів, — строк на
вчання 8 місяціо на спет 
ціальності: шофер-слю-
сар, тракторист - маши
ніст 3-го класу. Стипендій 
для них — 85 крб. на мі-) 
сяць.

При училищі організо-« 
ваний консультпункт Ус-» 
тиніеської заочної серед
ньої школи, де учні мо
жуть заочно вчитися у 9, 
10 і 11 класах загально
освітньої школи.

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з одержанням середньої осві
ти. Після скінчення училища учні одер
жують диплом про середню освіту і спе- 
ЦІ.І.ТЬІ'ІСГЬ з присвоєнням третього ро>- 
ряду.

Училище готує працівників таких про
фесій:

на базі восьмирічної освіти з отриман
ням середньої освіти (строк навчання — 
З роки) слюсарів механоскладальних 
робіт, токарів по металу, електрогазо
зварників. слюсарі в-слектромоита жпп- 
ків:

на базі 10—Н-річної освіти (строк на
вчання олив рік); машиністів слсктро- 
мостових кранів — електрослюсарів.

Час навчання в училищі зараховує
ться до трудового стажу.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років і старші, звіль
нені ч лав Радянської Армії, (учні, пп 
закінчили дев’ять класів, зараховуються 
на другий курс).

Для вступу в училище до приймальної 
комісії полаються 'такі документи: осо-

биста заява, свідоцтво про народження, 
характеристика зі школи, довідка про 
щеплення зі школи, свідоцтво про освіту, 
шість фотокарток (3X4 см.), довідка з 
місця проживання і про склад сім’ї.

Зараховані до училища забезпечую
ться: із строком навчання 3 роки — без
коштовним триразовим харчуванням, ви
хідним і робочим одягом і а взуттям. Зі 
строком навчання — І рік — стипендією 
в розмірі. ЗО крб. па місяць.

Відмінники навчання одержують сти
пендію в розмірі 37 крб. 50 коп.

В період виробничої практики учням випла
чується 33 проценти від заробленої суми за 
місяць. ІЗ період навчання в училищі працю
ють спортивні секції боротьби, боксу, баскет
болу, футболу, легкої атлетики, волейболу. 
Працюють гуртки художньої самодіяльності: 
вокальний, танцювальний, естрадний.

Початок занять з І вересня.
Гуртожитком забезпечуються юнаки, 

що гостро потребують.
Адреса училища: м. О.тександрія-7, 

вул. Ватугіпа, № 1, телефон: 51-4-08.
їхати автобусом «А» або «Б> до зупин

ки «Жовтневе селиш?».
ДИРЕКЦІЯ.

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Н9 44

ОГОЛОШУ» ПРИЙОМ
юнаків і дівчат з освітою 8—10 класів на навчання 

з спеціальностей:
текаря-універсала і фрезерувальника-універсала 

з правом роботи на верстатах з програмним управ
лінням.

Строк чавчачня від 1 року до 3 років.
Учні, що закінчили 8 класів, приймаються на три

річний строк навчання. Після закінчення набувають 
спеціальність і середню освіту.

Всі уччі забезпечуються сіипендісю і одержують 
одну третину сум, зароблених в процесі виробничої 
практики.

Іногороднім юнакам і дівчатам не час навчання 
оформляється прописка у родичів і знайомих. Після 
закінчення училиша іногороднім учням надається 
гуртожиток по місцю роботи.

Випускники її ГУ при вступі до вузу і технікуму по 
своїй спеціальності користуються правом зарахуван
ня в першу чергу.

Початок зачать 1 вересня.
Адреса училища: 197022, Ленінград, П. С., иаб. рі

ки Карповки. б. 9/11.
Метро: ст. «Петроградська».
Телефони: 38 86-34, 32-59-84, 32-35-80.

ДИРЕКЦІЯ.

Вступники подають до Ц-_. 
училища заяву, додавши 
до неї такі документи: 
свідоцтво про народжен
ня або паспорт, свідоцтво 
про освіту, характеристиг 
ку зі школи, довідку пр.о 
стан здоров’я, довідку в 
місця проживання, чотири 
фотокартки (3X4 см).

Прийняті до училища 
забезпечуються безплат
ним харчуванням, етилені- 
дією (10 крб., а сімейниф 
— 20 крб. на місяць,
спецодягом, постільними 
речами, гуртожитком).

Документи приймають
ся щоденно.

Початок занять — 1 ве
ресня 1974 року.

Адреса училища: 
317735, с. Інгульське Ус* 
тинівсьиого району Кіро^ 
воградської- області. ! Д

І И : • І
ДИРЕКЦІЯ. •

Кіровоградське професійне торгове училище

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

продавці промислових товарів; продавці продо
вольчих товарів — строк навчання па базі середньої 
ос в і ги І рік, на базі восьмирічної освіти 2 роки. 
Контролерн-кас.ірн — строк навчання па базі серед
ньої освіти І рік; продавці-офор.млювачі вітрин — 
строк нанчаїйія па базі середньої осрітп 2 роки.

В училище приймаються громадяни віком від 16 до 
25 років, що мають освіту за 8, 9. 10, 11 класів.

Бажаючі вступити до училища подають на ім'я ди
ректора заяву з зазначенням обраної спеціальності.

;1о заяви додається; атестат зрілості або свідоцтво 
яро освіту за 8 р.тасів, копію свідоцтва про народ-

жспня. автобіографію, довідку з місця проживання, 
довідку про стан здоров’я (фор.та Кг 286), характе
ристику зі школи або з останнього місця роботи, 
4 фотокарточки розміром ЗХ'І см.

ВСТИГАЮЧІ ОДЕРЖУЮТЬ СТИПЕНДІЮ В РОЗМІРІ 
32 КАРПОВ,МІЦІ ПА МІСЯЦЬ, ДЕМОВІЛ 13ОВ.МП ВОЇНИ 
З ДАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ - 60 КАРВОВАНЦ1В. ВИ
ПУСКНИКИ УЧИЛИЩА КОРИСТУЮТЬСЯ ПІЛЬГАМИ 
ПРИ ВСТУПІ В СЕРЕДНІ І ВИЩІ ТОРГОВІ НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАЛИ.

Документи приймаються з 15 травня по 15 серпня 
1974 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Нова, 5. 
ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ. г. Кнропоград.

316050 ГСП, Кіровоград-50, аул Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 04233, Індекс 61197,

Друкарня ім. Г. М. Дими тропа 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі.
м. Кіровоград, вул. Гліпки 2.

Зам, № 13335, Тираж 59 200, ,

Професійно-технічне училище І 
при Кіровоградському м’ясокомбінаті

О Г О Л О III УС

ПРИЙОМ УЧНІВ І
на 1974—1975 навчальний рік

Училище готує робітників дл^ЧНяс-ної промітало* 
моет*. Строк навчання — один рік.

Приймаються юнаки віком від.1 ?• -т половиною роч 
кіс і старші, та дівчата віком вї^ШЙ половиною роч 
ків з освітою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують стипендією в розмірі 18 карбоч 
ванців та квартирними (3 крб.) на місяць, триразо
вим безкоштовним харчуванням, спецодягом та форч 
молим одягом.

Гуртожитком училище не забезпечує, а розміщу® 
учнів на приватних квартирах.

При училищі працює вечірня школа.
Вступники повинні полжи заяву на Ім’я директора, авю^ 

біографію, документ про оспіту га народження, довідну про 
еіан здоров’я, (> фоіокаріок (3x4), довідку з місця прожи
нання, .'.арактсристіїку. Прийом документів з 1-го червня до 
23-го серпня 1974 року.

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

' ДИРЕКЦІЯ.
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