
З ТРУДОВИМ УСПІХОМ!
3026 кілограмів молока на корову за 
7 місяців—досягнення Валентини 
Славетинської. Вона першою досягла 
цього високого рубежу.

ТЕЛЕГРАМА
Колгосп «Дружба» Новоукраїнського району, 

Валентині СЛАВЕТИНСЬКІИ
Щиро поздоровляю з високим трудовим досяг

ненням. За сім місяців ви надоїли від кожної коро
ни по 3026 кілограмів молока і першою серед мо
лодих доярок Кіровоградщини подолали рубіж 
3000 кілограмів.

Наслідуючи ваш приклад, сотні молодих доярок 
області ще активніше розгорнуть трудове змагання, 
боротимуться за дострокове виконання взятих со
ціалістичних зобов’язань.

Н. ОСНІГОВСЬКА, 
доярка колгоспу «Комуніст» Новомиргородського 
району, Героґі Соціалістичної Праці.

с--------------------------- ______________—___ - ---------- .

ВИХОВУВАТИ КОЛЕКТИВОМ
@ ЯКА ВАША ДУМКА! ЛИСТИ НАШИХ ЧИТАЧІВ

І 4 ПРО СТАТТЮ О. О. КОШУРКА «РОБІТНИЧА СОВІСТЬ»

Великий інтерес викликала серед ваших робітників 
стаття знатного червонозорівця О. О. Кошурка «Робіт
нича совість». Високу, важливу тему підняв-автор. Не 
байдужа вона ні ветеранам, ні нам, молодим робітни
кам, честь робітничих рук єдина і берегти її треба 
разом.

Коли обговорювали статтю в нашому цеху, було внесено чи
мало цінних пропозицій. Ми, молоді робітники, запропонували 
«творити на нашій спецдільниці комсомольсько-молодіжний ко- 
'лектив. Адже більшість у бригаді • по виготовленню і ремонту 
иісталоконструкцій — молодь. До такого ж висновку прийшла 
Гзміна майстра О. І. Архнрєєва. Тут також буде створено ком- 
«ояольсько-молодіжний.

Постараємося створити такий колектив; про який го
ворить автор статті: колектив—вихователь,колектив— 
принциповий борець за робітничу честь.

■ • • • ■ ? В. ІГНАТЕНКО,
майстер спецдільниці цеху ремонту гірничого об
ладнання Олександрійського рудоремонтного за
воду.

і ПОН
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАШ, ЄДНАГЦЕСНІ

орган кг Наського обкому лксну

Рік видання XV 
№ 96 (1888). ЧЕТВЕР, 8 серпня 1974 року

МОЛОДІ ЖЕНЦІ!
НЕ ЗАЛИШИМО В ПОЛІ НІ ЗЕРНИНИ!
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Рівняйтесь
на передовиків змагання!
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БРАТІВ
Назаренків

Перше враження найчастіше 
буває вирішальним. Яким ти по
бачив людину, такою вона і за
лишається в пам’яті надовго. Та 
з Григорієм Назаренком вийшло 
навпаки. Познайомилися ми років 
три тому. Дивувався тоді: як міг 
вій цамолотптп ранніх зернових 
близько десяти тисяч центнерів 
зерна? Думав так, бо в його подо
бі нічого «геройського» не бачив. 
Сором’язливий, та н зросту не бо
гатирською. Тоді Григорій поздо
ровляв свого товариша Бориса 
Сметану, який став володарем 
призу газети «Молодий комунар» 
«Кращому молодому жепщо Кіро- 
вогрздщипн». Назаренко був дру
гим. Наступного ж року переміг 
впевнено він, Григорій Назаренко. 
МАШИНА мчить в’юнкою доро

гою. У степ їдемо разом із 
головним агрономом господар
ства В. Ю. Кравченком.

— А знаєте, яка найулюбленіша 
фраза Григорія? — запитує він і

го,

сам же відпові
дає. — Земля ні
кому не прощає 
недбальства.

І відразу ж про 
те, що хвилює йо- 

агронома:
— Під час вста

новлення рекор
ду слідкував за 
якістю роботи. 
Адже комбайне
ри запропонували 

наших полях темп 
будуть втрати? Ні.

небачений на 
косовиці. Чи 
Претензій не було. А взагалі, бра
ти Назаренки, це такі комбай
нери!..

Так. і цього разу традиція не пору
шилася. Скільки не приїздив до Ново- 
градівкн, скільки не зустрічався із спе
ціалістами і механізаторами колгоспу, 
кожен з них, коли заходила мова про 
Григорія, знаходив якісь особливі, теп
лі слова. «До Назаренків? Та хто їх 
сьогодні в районі не впас. Сідайте, під
кину», — з теплою посмішкою запропо
нував мені біля хлібоприймального 
пункту шофер з колгоспу «Родина» 
Леонід Драчснко. «Золоті у них руки, 
енну, у Назаренків», — дав вичерпну 
характеристику братам літній механі
затор. І так виходило, що не розпиту
вав про Назаренків. Кожного разу, до
відавшись про мою з Григорієм зуст
річ, люди розпочинали розповідати про 
братів-механізаторів самі.

Аж ось і жнивне поле. Шелес
тить під ногами сухою стернею, а 
там, вдалині, видзвонює стиглим 
пшеничним колосом. У загінці дві 
«Ниви». За кермом однієї з них— 
Павло Назаренко. Григорій відпо-

чизає. Побачивши 
цифри, він радісно 
безпомилково визначивши 
того, що позначали ті два числа: 
за 22 години безперебійної робо
ти намолочено 2380 центнерів 
зерна. Це їхній з Павлом рекорд.

Розповідає Назаренко так, ніби 
і не було ніяких труднощів, ніби 
й не було подвигу на хлібороб
ській ниві. Тепло згадує про на
парників Бориса Сметану та його 
помічника комсомольця Валерія 
Соловйова, шоферів Дмитра Гри
ценка, Миколу Савощука, Миколу 
Березу, технічну обслугу — слю
саря //иколу Тихого, головного 
механіка Петра Рижикова. Всі во
ни причетні до рекорду.

Ллється золотим потоком зерно в 
кузови машин, а потім веселою степо
вою дорогою біжить на тік. Радісно 
зустрічають тут дорогоцінний груз.

— Приймайте зерно від Назаренків!— 
розноситься юний і дзвінкий голос, і 
гурт хлопців та дівчат збирається біля 
машини. Кожному хочеться допомогти 
розвантижупати зерно, що надійшло 
від героїв хлібного поля.

Ллється золотим потоком зер
но. Ніжно беруть його в долоні 
юні помічники. І воно переливає
ться всіма барвами веселки, не
мов шматочок сонця палахкотить 
яскравим золотим сяйвом.

А невдовзі гучне і розтяжне:
— Знову від Назаренків!

Ю. ЛІВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого ко
мунара».

Колгосп імені XXI з’їзду КПРС 
Бобринецького району.

ФОТО АВТОРА.

в записнику 
посміхається, 

зміст

Григорій НАЗАРЕНКО із колгоспу імені XXI з'їзду КПРС 
Бобринецького району — намолотив 10 400 центнерів зерна.

Анатолій САМОЙЛЕНКО з радгоспу «Мар’янівський» Ма- 
ловисківського району — 9003.

Стопам РОДЗЯК з колгоспу «Зоря комунізму» Долин- 
ського району — 8373.

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені Леніна Долинського 
району — 8049.

Володимир СТЕПАНОВ з колгоспу імені Чкалова Ново- 
миргородського району — 7788.

Володимир БІЛИЙ з колгоспу імені Леніне Долинського 
району — 7753.

Леонід БИЧЕНКО з колгоспу імені Фрунзе Компаніїв- 
сьного району — 7535.

Євген КАНАЄВ з колгоспу «Дружба» Компаніївськсго ра* 
йену — 7113. 1

Микола ЯКОВЕНКО з колгоспу імені Леніна Долинського 
району — 7072.

Микола ПОПАДЮК з колгоспу «Україна» Маловисків« 
сьного району — 6782.

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірова Бобринецько« 
го району — 6710.

Іван ХОМЕНКО з колгоспу імені Горького Долинського 
району — 6606.

Микола СТАЗІЛОВ з колгоспу «Росія» Новоукраїнського 
району — 6374.

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Інгульський» Устннів«* 
сьного району — 6365.



РЕИД „МН»
А 1І АПВИДІ НІКОМУ пагорбі в селі, 
як па почесному місці, розташова

ний іік колгоспу імені Свердлова. І не 
треба бути спеціалістом, щоб побачити: 
асі дороги сьогодні сходяться До нього і 
іщуть від нього. . Бо настала жнивна’ 
нора.

Ь господаре і пі поспішають із «биранннм ран
ніх зернових. Непоганий врожай видався цьо
го року. На круї виходить майже по ЗО цент
нерів з гектара, а на окремих .ділянках вроди
ло і більше. Га жнива тут затягнулись, часті 
дощі заважають взяти хороший розгін. Щоб не 
полягли .хліба, в колгоспі вирішили якнай
швидше скосити їх. У валках лежить 
уже хліб майже па всіх площах, >ретю час пі
ну й обмолот или.

В день рейду важка дощова хмара об
минула лапи колгоспу, машини, наван
тажені зерним, одна за одною в'їздили 
па подвір'я току. Авторозваїгіажувач. 
який обслуговує механік комсомолець 
Володимир Санжара, не затримує авто
мобілі: лічені хвилини — і кузов норож- ' 
ніє. Навпаки, Володимирові доводиться 
на пульті ще досить часто натискаін 
кнопку — «істоп», бо машини десь за
мешкались. А біля акуратно підгорнутих 
ворохів йде розвантаження сортової 
пшениці-. Самоскиди і бортові машпіш 
обладнані бездоганно — на в’їзних до
рогах до гоку не побачиш жодної зср-. 
липи; побіля іїорохів, на всьому по
двір’ї — та ж акуратність. Але й тут-то 
відразу під'їдуть п'ять машин і у робіт
ниць току наступає справжній «аврал», • 

•то-немає жодної.
Перша розмова з водієм комсомоль

цем Миколою Мироііенком дає деякі 
роз’яснення причини неритмічної робо
ти транспорту.

— Цс моя п’ята ходка сьогодні. Поле 
від току дванадцять кілометрів... Як 
працюю? Та як і всі: наповнять само
скид — везу сюди на тік,порожняком — 

, знову до комбайнів. Яке місце займаю 
на перевезенні?.. А хто його зііас... Мене 
іііхіо не викликав па змагаіига, ні я ні
кого...

Майже таке ж пояснення члени рейдової 
бригади почули пізніше па полі від водій ком
сомольця Володимира Колесника. Щоправда, 
він на час жнив уклав договір па змаганіні і: 
Григорієм Саижароіо. Та як і Микола ЛІ и ро

Ьи
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кепко 
ці він .. .

Конвейєр: поле •—- іік — е.іекаюр в госпо
дарчі ні діє імпульсивно. Це добре видно перш 
за все на току. Та цікавіш членів рейдової 
бригади, де беруть початок перебої у вине 
зецпі зерна,,причини неритмічної роботи жнив
ного транспорту. Вже здалеку на полі, куди 
запропонупав поїхати секретар партійної ор
ганізації колгоспу Л. II. Ламай, відкрилася 
така картина: три комбайн» працюють, один 
стоїть, h двох автомобілів — один під'їхав <іо 
го.мбайііа, другий чекає. І тут не відчуває іьси 
ритму злагодженості. Понад півіодиии ком
байнер Г. С. Луичул прочищав барабан, шо 
забився, прочитав самотужки, ломом ліднпк-

Володимир теж не знав, на якому міс- 
йде серед водіїв.

пій «ажкий вузол, бо залишився однії без по
мічника, а заміни так і не зііайні.тн.

— Оце йде, йде все нормально, — відірвав
ся на меті. від ремонту комбайнер, — а тоді — 
раз і хапайся за лома. Хіба це робота...

Дійсно — цс непростимі втрати дорогоцінно
го часу. Чи не краще було б дізнатись про 
«примхи» комбайна іце до жнив?

В складних як ніколи, погодшіх умо
вах збирають врожай в цьому році в 
Олсксандрівському районі. Дощі йдуть 
мало не щодня. Здавалося, за

НА ЗМАГАННЯ? 
НІХТО НЕ ВИКЛИКАВ“ 

ОБЛАСНИЙ ШТАБ «КОМСОМОЛЬСЬКОГО
ПРОЖЕКТОРА» 1 ГАЗЕТА «МОЛОДИЙ КОМУНАР* 

ПЕРЕВІРЯЮТЬ ХІД ЖНИВ У ОЛЕКСАНДРІВСЬКОМУ РАЙОНІ

таких 
умов кожна погожа година повинна бу
ти використана сповна, працювати на 
врожай. Адже в районі ранніх зернових 
на день рейду було скошено 53 процен
ти, а сбмо.’Гочено близько ЗО процентів 
всіх площ. Розрив в темпах збиральних 
робіт - досить відчутний. Та виявилося, 
що двозмінна робота техніки па жнивах 
в деяких господарствах поставлена 
слабо,

Єдиний колгосп —' «Шляхом Лені
ни» — не зайняла дощова хмара в день 
рейду. Надвечір рейдова бригада побу
вала на току господарства. Вагар Ганна

Карпівпа Кравець вже відклала стопу 
(■закритих» нарядів. «

— Сьогодні хороший день, — задоволенії 
літня колгоспниця. — Від п’ятнадцяти ком
байнів хліб возять. Це вже остання ходка? — 
тут же звернулась до водія Миколи Музики.

— У мене — шабаш. Там ще залишилися два 
комбайни, — мав па увазі йоле, — по остан
ній машині довантажать і теж кінчають ро
боту.

А на годиннику ма іенька стрілка підходила 
до десятої години вечора, і до нічної роси бу
ло ще далеко.

Народне прислів’я говорить: «Не жди дощу, 
•жди врожаю». Та враження, що саме врожаю 
не чекали, залишилося і після поїздки її кол
госп «Росія». Тут працює багато молоді. По
мічниками комбайнерів — випускники серед
ньої ніі'.оліі, учні СІНУ. шоферами — теж мо

комбайн»

як того 
, комсо- 
Розгубле-

лоді хлопці, без сумніву, і техніку допомага
ли готувати старшим до жнив. Та, як і в кол
госпі імені Свердлова, на ланах господарства 
простоюють комбайни через поломки. Члени 
рейдової бриіади були свідками, коли ком
байн, на якому комбайнером М. К. Білоус, 
помічником — комсомолець П. Царнимик, 
простояв майже півгодини, поки не привезли 
запасну деталь. А згодом ще два 
зупинилися.

ИЕ ДУЖЕ чекали врожаю, 
вимагає народна мудрість, 

мольські організації району. 1 
ність панує навіть в райкомі комсомолу. 
Комплектацією комсомольсько-молодіж
них екіпажів комбайнів тут займалися 
поверхово. І коли члени рейдової брига
ди вирішили подивитись, як жнивують 
екіпажі, виявилося, що всього фактично 
працюють на збиранні лише п’ять. А для 
завідуючого відділом комсомольських 
організацій О. Деркаченка це було від
криттям. Умови соцзмагашія по різних 
категоріях молоді на час жнив зовсім не 
розроблені. Ранком навіть не встановив 
перехідного вимпела для кращих моло

ди; хліборобів, зайнятих нй збиранні. 
Пояснюють такі упущення в організа
ційній роботі тим, ЩО перший сехрет^р .1 
завідуючий відділом комсомольськії^ 
органі щціїі напередодні' нідготовіїи; ■ ’д<) . 
жнив були у відпустці, а зараз — щідур- 
чивакль другий секретар, інструктор' і 
водій. То ж у такий відповідальний пе
ріод в райкомі залишається неповний 
штат, та ще й зараз перший секретар 
викопує обов’язки і водія. 1 справді'за
крутитися тут не важко.

Та виправдання такому становищу не1 
має і бути не може. Бо на місцях, в щер1- 
вннпих комсомольських організаціях 
справи не кращі. Якщо в колгоспах іме
ні Свердлова, «Шляхом Леніна», 
січ», наприклад, змагання між комбай
нерами ведеться регулярно, то про во
діїв забули однаково скрізь. На жодно
му з токів цих господарств не працюють 
нести «Комсомольського прожектора*, 
не випускаються «Блискавки» штабами 
«Жиива-7-1». Навіть хороша ініціатива 
комсомольської організації колгоспу 
«Шляхом Леиіііа» — створювати нічні 
брш ади із числа комсомольців і молоді 
для роботи на току, не знайшла ~ роз
повсюдження в районі. Бо про неї про
сто в райкомі не знали.

Жнива в районі повніші набрати удар
ного темпу. Адже погода не спише Ні
яких втрат. І комсомольські організації, 
молоді хлібороби. юнаки і дівчата райо
ну мають активно, принципово підходи
ти до своєї участі в жнивах. Виконати 
першу заповідь перед державою — спра
ва

*

загальпа.
Рейдова бригада: М. ГНИДА — 

старший агроном районного управ
ління сільською господарства, 
В. ПЕДЛН — начальник інспекції 
державною пожежного нагляду 
Олександрійського району, М. РЕ
П'ЯШКИ К — тракторист колгоспу 
«Росія», В. МАНУХІН — інструк
тор обкому комсомолу, О. БАСЕН
КО — спецкор «Молодого комут;- 
пара». ~

Олександрійський район.

Jâô 5O рїччч і/ 
визволення 
Радянської v/z 
,?е України від 

- у німецько «рашискькіи
’ загарбників

Про масові заходи, які 
пройдуть у республіці а 
за язку з підготовкою і 
проведенням торжеств, 
розповів кореспондентові 
РАІАУ активний учасник 
бигви з фашизмом, один 
з визначних керівників 
партизанського руху на 
Україні двічі Герой Ра
дянського Союзу О. Ф. 
ФедороЕ. 8ін, зокрема, 
сказав, що великі свята 
намічаються в столиці Ук
раїни.

11 жовтня представники 
трудящих Києва, областей 
республіки і військових 
частин, почесні гості міс- 
та-героя зберуться в Па
лаці культури «Україна». 
Тут відбудуться урочисті 
збори, присвячені ЗО-річ
чю визволення Радян
ської України від німець- 
по-фашистських загарб
ників.

Як і в дні інших великих 
І радісних свят, учасники 
цих зборів, тисячі киян 
прийдуть до пам’ятника 
В. І. Леніну. Разом з кві
тами вони принесуть з со
бою палку любов до вож
дя, свою рішимість до 
кінця виконати ленінські 
заповіти. Багато вінків і 
квітів буде у парку Вічної 
слави, де знаходиться мо
гила Невідомого солдата, 
біля пам’ятника генерало
ві М. Ф. Ватутіну, на моги
лах воїнів, партизанів і 
підпільників, що загинули 
в роки Великої Вітчизня
ної війни. На масову ма
ніфестацію глибокої вдяч
ності Радянській Армії 
перетвориться покладен
ня квітів і вінків у всіх 
містах і селах нашої рес
публіки.

Гості Києва відвідають 
Виставку передового дос
віду народного госпо
дарства УРСР, приурочену 
до ювілею республікан

ську художню виставку, 
пам ятні і визначні місця 
столиці України. На екра
ни кінотеатрів республіки 
вийде хронікально-доку
ментальний фільм, при
свячений пам’ятній даті. 
До ювілею приурочено 
також відкриття в Києві 
українського державного 
глузею історії Великої 
Вітчизняної війни.

12 жовтня в республіці 
намічаєтсья провести вша
нування учасників героїч
них битв, героїв праці. У 
Києві буде проведено 
урочистий марш ветера
нів — колишніх воїнів, 
партизанів і підпільників. 
Увечері в Палаці спорту 
відбудеться мітинг вшану
вання ветеранів війни і 
праці.

Славному 30-річному 
ювілеєеі присвячено ве
чори, збори і урочисті за
сідання партійних і гро
мадських організацій в 
областях, містах і райо
нах.

Святкування 30-річчя 
визволення України за
вершиться проведенням 
республіканського ком
сомольсько - молодіжно
го мітингу-меморіалу. Він 
відбудеться 13 жовтня в 
усіх містах, селищах і се
лах. Тисячі його учасників 
дадуть клятву на вірність 
справі партії, рідній Віт
чизні.

Урочисто відзначаючи 
славний ювілей, сказав на 
закінчення О. Ф. Федо- 
ров, трудящі республіки, 
як і всі радянські люди, 
з новою силою проде
монструють свою готов
ність ще з більшою енер
гією зміцнювати могут
ність нашої любимої 
Батьківщини, виконувати 
накреслення Комуністич
ної партії,

(РАТАУ).

Г) ИСОКИМИ темпами йде збиран- 
нй врожаю визначального року 

п’ятирічки. Виконуючи постанову 
бюро ЦК ВЛКСМ про завдання 
комсомольських організацій, «Ком
сомольського прожектора» по ви
конанню постанови ЦК КПРС і Ра
ди Міністрів СРСР «Про заходи по 
забезпеченню збирання врожаю і 
заготівлі сільськогосподарських 
продуктів в 1974 році», комітет ком
сомолу Кіровоградського виробни
чого об'єднання вантажного авто
транспорту № 10661 створив на час 
жнив три комсомольсько-молодіж
ні бригади.

Нещодавно, коли ав топідіїриємству 
вручали перехідний Червоний прапор Мі
ністерства автотранспорту Української 
PCP, серед кращих, що відзначились на 
вивезенні нинішнього врожаю, називали 
і колектив Володимира ПІнчука. Комсо
мольці з початку косовиці взяли високі 
темпи на перевезенні зерна. Працюючі' 
в колгоспі (мені Тельмана Компаніївс(.ко
го району, бригада щоденно виконує 
завдання більше, аніж на 12Ü процентів. 
А такі, як Яків Міігалеико, наприклад, 
водять автомобілі з причепами і пенні 
показники у них 140—145 процентів.

Безумовно, легше ділитись ус
піхами. Проте вони могли б бути і 
більшими.

їривожний сигнал надійшов із 

колгоспу імені Шевченка Кірово
градського району. Звідти прохали 
виділити для господарства вісім ав
томобілів. З автопідприємства, роб
лячи все можливе, направили туди 
якомога швидше шість автомобілів 
комсомольсько - мо
лодіжної бригади ко
муніста В. Г. Кібко.

Що ж виявилося не
вдовзі? В господарст
ві треба зібрати понад 
сім тисяч тонн зерна 
Здавалося б, все є 
для цього: комбайни, 
автомобілі. Однак 
правління колгоспу
резпорядилося замість того, щоб 
возити зерно від комбайна на тік 
автомобілями господарства ГАЗ-51, 
і звідти вже очищений хліб достав
ляти на заготівельний пункт автопо
їздами комсомольсько-молодіжної 
з підприємства, роблять інакше. Ре
зультат невтішний: ЗіЛи з причепа
ми простоюють цілоденно, як було 
це тридцять першого липня та дру
гого серпня; колгосп не встигає з 
своєчасним вивезенням зерна.

Погано обладнані токи для прийоме 
хліба з поля. Для роботі: в нічну зміну 

умови не дотримані, немає ліхтарів. Та й 
в навантаженням не все гаразд. На вимо
гу аитооб'єднаннн організувати роботу 
автомобілів в пічну зміну керівництво 
колгоспу, зокрема, відповідальний за це 
диспетчер В. С. Ткаченко, не звернуло 
належної уваг».

Важко знайти і секретаря комсо

лист—в номер: 
АВТОПОЇЗДИ 
НА ПРИКОЛІ

мольської організації колгоспу На
дію Попову, яка далека від розв'я
зання невідкладних проблем гаря
чих жнив. Відсутність оперативнос
ті на збиранні і вивезенні зерна, 
зрозуміло, веде до його втрат. Тож 
питання негайної ліквідації такого 
становища повинно стати предме
том обговорення його відповідаль
ними за це особами, аби швидше 
угунути недоліки.

Є. СЛАВИЦЬКИЙ 
секретар комітету комсомолу 
авгооб’єдмания № 10661.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»«ПЛЯМИ НА ГАЗЕТІ»
Під таким заголовком у 

«Молодому комунарі» за 
20 липня був надрукова
ний лист начальника дру
гого відділення зв'язку 
м. Помічної А. Шевченко. 
В ньому йшлося про неза
довільну упаковку газет, 
які в результаті потрап
ляють до читача у непри- 
вабливому вигляді.

Редакція одержала від
повідь начальника Кіро
воградського поштамту 
Р- Смдака. Як він ПОВІДОМ
ЛЯЄ, подібні випадки дійс
но мали місце з вини сор
тувальників газетної екс
педиції. Критичний сигнаг. 
обговорено в колективі. 
Начальнику сортувальної 
дільниці Н. О. Боєвій та 
заступнику начальника 
страхової дільниці В. Ф- 
Засиленко дана вказівна 
Посилити контроль за 
якістю упаковок газетних 
пакетів і попереджено 
про недопустимість по
дібних випадків у майбут
ньому.
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Ну, ЗВИЧАЙНО ж, ЇХ 
упізнаєш з першою по- 

гдяду- Заклопотані, підкрес
лено серйозні, зосереджені, 
юві обличчя. З обожнюван
ням погляди на студентів, 
я легкою ревністю на тих, хто 
вже ’.добув путівку до на
вчання, з легким острахом — 
на викладачів.

В автобусах. їдальнях, пар 
ках вони постійно в полоні 
підручників і конспектів, а ко
ля випаде розмова, то тема 
постійна: десь конкурс мен
ший, десь більший, десь скіль
кись «зрізались», десь ко
мусь пощастило... Одне сло
во абітурієнти.

Так, серпневі дні — напру
жена пора дли тисяч вчораш
ніх школярів, для робітників 
службовців, які вирішили ста
ти студентами. Як пробиваю

тнеп ВОНИ крізь юрннло вступ
них іспитів? Чим живуть? Які 
успіхи?

Заглянемо на хвилинку до 
кількох навчальних закладів 
обласного центру.

В п ятдесят другій аудито 
ри педінституту «пробиваю ■ 
ться» на перший курс май
бутні фіітологн. Група «В» _
одна з найспл ьніших. З двад 
ця їй п’яти чоловік на письмо
вому екзамені не «відсіявся» 
жоден. Тепер — нове випро
бування _— усний іспит з ук
раїнської мови й літератури. 
Для Лариси Веремієвої з 
Олександрійської ( |Ц № в „і,і 
уже пройшов успішно — пер
ша п'ятірка в групі.

Взагалі початок хоро
ший — одностайна думка ек
заменаторів, викладачів інстн- 
туїу Тамари Іванівни Попп- 

\

ТВІЙ
БІЛЕТ
щасливий?

♦ ІДУТЬ ВСТУПНІ 
ЕКЗАМЕНИ

руш і а О. ієни Федорівни 
Швець. — Поки що жодної 
двійки.

— а як а інших групах? — 
це запитання до голови прий
мальної комісії декана фі.ш- 
ко-математнчного факульте
ту Івана Пилиповича Ган- 
же.іи.

— Зараз на чотириста місій. 
в інституті претендують !2”>0 
вступників. Найбільше охочих 
вступиш на філологічний фа
культет — шість претендентів 
на одне місце. Після першого 
екзамену «відсів» досить не- 
значний.

— А що медалісти?
— Лише шість з тридцяти 

восьми підтвердили свій 
шкільний бал. Для декого 
періиий екзамен стаз і остан
нім — двійка. Решта продов
жує набирати бали...

Якщо для більшості меда
лістів інституту ще доведеться 
похвилюватися, то для тих, 
хю вступає до Кіровоград
ського медичного технікуму, 
турботи вже позаду. Вони за
раховані на лавчанпч нова 
конкурсом.

— І не лише еони, — нояс-

?

ііюе директор училища Б. П. 
Віденко. — Цього року без 
іспитів зараховуються і ті, хіч 
має похвальні грамоти з ди
сциплін, винесених на екза
мен: з математики і літерату
ри. Про це слід пам’ятати 
майбутнім абітурієнтам, які 
ще навчаються в школах — 
доля в їх руках.

Найбільше бажаючих оволо
діти спеціальністю фельдіие 
ра. Памір у вступників серйоз
ний. Цьому значною мірою 
сприяла профорієнтаційна ро
бота училища. Викладачі за
кладу виїжджали к райони, 
зустрічалися з молодими 
вступниками під час «днів від
критих дверей». Показово, що 
близько 80 процентів вступни
ків — з сільської місцевеє ti

.„Вступні екзамени в розіїа 
лі. Хочеться побажати, щоб 
пройшли вони успішно для 
тих, мо прагне цілеспрямова
но оволодівати таємницями 
обраної професії.

О. ЖУРБА.
м. Кіровоград.

На знімках: в аудиторії 
педінституту (ліворуч); в ці 
дні біля медичного техні
куму.

Фото Л. ІОДіПОІ.

Гї ІД кінець роботи з’їзду Феодо- 
сію Деомидовичу в числі сім

надцяти кращих активістів випа
дає нагода побувати на урядово
му прийомі. Гостей Москви вітав 
Голова Президії Верховної Ради 
СРСР А. І. Мікоян. Він торкнувся 
багатьох господарських проблем, 
говорив і про благородну роботу 
лікарів, принагідно зауваживши, 
що мало ще на селі справжніх 
фахівців з вищою освітою. А на
прикінці рисловив побажання, 
щоб сільські лікарі, як і раніше, 
стояли на варті здоров’я трудя
щих і в разі потреби не сороми
лися звертатися по допомогу у 
високі центральні інстанції і на
віть до нього особисто.

ли, темніли, бралися цукристою 
шкарубкою плівкою, так що 
хлопчакам вже неможливо було 
кидатися сніжками, їздити на ли
жах: вони ковзали, роз’їжджали- 
ся урізнобіч, і їхній власник з го
лосним вигуком падав на землю.

Інша річ — ковзани: гасай на 
річці хоч і до вечра, звісно, як
що їй поробив уроки і це не за
грожує тобі черговою порцією 
домашньої березової каші.

Феодосій Деомидович часом 
усміхнено дивився на витівки те 
розваги безтурботної добрян- 
ської малечі і мимовільний сму
ток припорошував очі: адже я 
нього- самого дитинства майже не 
було. Воно закінчилося так і не

•Володимир Возшіеаськіш

До 30-річчн перемоги 
со ц la л іс т и ч і ю'і 

революції в Болгари

»' ді’.’» •: і в а доіірл д ж і а І’ІЕНІ дні залишилися до знаменної дати — 
30-річчя перемоги соціалістичної революції 

в Болгарії. У комсомольців і молоді Добруджі, 
як і у всього болгарського пароду, єдине гаряче 
прагнення — зустріти славний ювілей новими 
трудовими здобутками.

Ось іцо розповіли в молодіжній сторінці «По
лум’я» окружної газети «Добруджаиська три
буна» активісти Димитрівської комуністичної 
молодіжної спілки:

Ніколаіі Колєв, секретар комітету комсомолу 
машинобудівного заводу «Метал».

— На честь свята у пас добре проходить кон
курс молодих раціоналізаторів. Уже впровадже
но в цехах підприємства 21 пропозиція з 79, які 
надійшли з початку 1974 року. Економічний 
ефект Лише від 12 молодіжних науково-техніч
них розробок становить !1 200 левів. Юнаки га 
дівчата поповнили заводський фонд економії 
62 700 левами завдяки бережливому витрачая- піо матеріалів. Найбільшого успіху добилися 
комсомольськогмолодіжиі бригади, яким при
своєно імена видатних синів-народу Христо Смй- 
ренскі та Мікола Ваіщарова.

Марія Сгоянова, секретар комітету комсомолу 
аграрно промислового комплексу «Добруджа».

— В цьому році до молодіжного фонду шостої п’яги- 
річки вже перераховано близько 4000 левів. Особлива

: заслуга в цьому механізаторів сільського господарства 
Мехмеда Адамова та Костацдииа Георгієва. Кожен з 
■их заощадив значну кількість паливно-змащувальних 
матеріалів при експлуатації тракторів «К-700». На за
гальних іборах членів ДКМС, які обговорили Звернен
ня ЦК БКП, Ради Міністрів і Центральної Ради проф
спілок про боротьбу за бережливість, ми прийняли рі
шення: змагання проводити під девізом: — Твій особис
тий вклад, молодий трудівник! 

ДОБРУ славу здобули молоді трудівники бу
дівельного управління «Добруджа». недав

но нагородженого Державною Радою НРБ ор
деном Червоного Прапора Праці. На трудовому 
рахунку електромонтажників Рано Драгнєва та 
Кольо Ліішева чимало об’єктів, у спорудженні 
яких вони брали діяльну участь. Це і кераміч

і

ний зслод у .г.іс гі 1 єн, д.ш-.зо, фабрика «Орлов», 
акумуляторні майстерні у Толбухіиі та ін.

Бригада, в якій працюють Драпієк і Мішев, очолює 
орденоносець Гсоргі Добрев. Його передові методи ор
ганізації праці визнають на різних будівельних май
данчиках управлінні:. Бригада Добрсва — дружний 
трудовий колектив, кожен член якої удостоєний висо
ких звань «Ударник», «Кращий за професією*. Всі тру
дівники тут — громадські активісіи. Вони спільно від
відують театр, відзначають дні народження, культурно 
проводять своє дозвілля. У змагання молодих будівель
ників на честь всенародного свяіа — 9 Вересня 0р.;г?зи 
удержує першість.

і 1І1ШЛГІІВА паюс старанність» — назвав 
" *• свою кореспонденцію інструктор окружно
го комітету ДКМС Пепко Спецов. У ній мова 
йде про широку її багатогранну діяльність клу
бу естетичного виховання в середньому педаго
гічному училищі «Йордан йовков» у м. Терпел. 
Рада цього клубу чітко здійснює комплекс захо
дів, допомагаючи у формуванні естетичних кри
теріїв комсомольців і в цілому в училищній ор
ганізації ДКМС. Багато серцю і розуму дали 
проведені клубом карнавал, вечори талантів, 
конкурси на кращу карикатуру та ін.

В цьому училищі добре працює іі студія «Сучасник», 
яка допомагає клубу естетичного виховання в прове
денні дружних дискусій з широкого кола питань життя 
молоді. Вже відбулися дискусії на теми «Колектив і 
особа», «Краса людських відносин» та і». Активно роз
горнулася підготовка до проведения тематичного вечо
ра з пагоди тридцятої роковини перемоги соціалістич
ної революції.

Автор порушує питання про те, щоб клуб роз
ширив рамки виховної роботи з тим, щоб охопи
ти своїм впливом не тільки учнів училища, а і 
молоді міста,

СВОЇМИ враженнями про роботу XVII з’їзду 
ВЛКСМ, про промову на ньому Генераль

ного секретаря ЦК КЛРС товариша Л. І. Бреж
нєва ділиться Микола Скляниченко — перший 

секретар Кіровоградського обкому ЛКСМУ. 
Його стаття названа «Вчимося, живемо, пра
цюємо но-лепінськи». В пій розповідається про 
трудові звершення комсомольців і молоді облас
ті,Про завдання, котрі нині розв’яеуе обласна 
ком сомольська організація.

Зав’язалася дружня невимуше
на розмова, в ході якої Гетьма
нець розповів Мікояну про те, 
що ні на мить не забувалося і в 
Москві — про необхідність бу
дівництва водогону в Добрянці і 
про ті ускладнення, що виникли в 
зв язку з цим питанням.

Мікоян уважно вислухав і по
обіцяв допомогти. Так несподіва
но вирішилася проблема груб, 
яка коштувала лікареві багато зу
силь і енергії. А невдовзі сіль
ський водогін загальною протяж
ністю до десяти кілометрів став
до ладу.

Про ці' подію урочисто і водночас 
не без гумору розповіла районна газе
та. Матеріал починався з того, то в
село приїхав журналіст. Ще здалеку 
буцімто помітив він біля водорозбірної 
колонки двох молодиць, які жваво об
говорювали останні сільські новини. І 
забаг.’.ося йому після задушливого
червневого дня 
Молодиці, звісна

вгамувати спрагу, 
річ, пригостили за

йшлого чоловіка свіжою студеннцею.
— Спасибі, - як нодиіься, сердечно 

подякував гість.
— lie нам дякуйте, — ніби-то відка

зали жінки, — а нашому обласному 
депутатові. Це він домігся, шо і ми, 
як люди, маємо водичку...

Чи так це було насправді, чи епізод, 
про котрий мовиться, один із сюжет
них «ходів» заїжджого газетяра, але 
поза сумнівом одне — навіть запеклі 
недовіри прикусили язики. Надто вже 
красномовний факт оіе спростування 
бородатої приказки.

Суворі повоєнні зими, нав'ючені гли
бокими снігами, створювали додаткові 
труднощі. Не вистачало палива, діста-
тися в Коригне-Забузьке, чи, скажімо, 
Вовчу Балку шляхом не передбачало
ся можливості — замітало дороги. До-

«Локомотив“—„Зірка“ 1:0

Чсоговіиі матч розиграшу першості країни з фуібоїу серед команд майст
рів класу «А» другої ліги кіровоградська «Зірка» провела у Вінниці з місце
вим «Локомотивом».

Залізничники після двадцяти турів мали 21 очка і займали п яте Місце 
у турнірній таблиці шостої зр««. Наші земляки посідали п’ятнадцяту сходин- 
ку У них 18 очок. <У першому колі Вінниччини виграли у «Зірки > з мінімальним рахунком — 
1:0 І на цей раз господарі поля знову виявилися сильнішими. Однії м яч .вирі

шне, долю поєдинку ІІН їх корисіь.
Наступну гру кіровоградт проведуть сьогодні у Житомирі з «Автомобі

лістом»,

брянська лікарня обслуговувала чоти
ри фельдшерських пункти, зв'язок з 
якими ускладнювався взимку і навесні.

Часом хуртовина віяла вдень і вно
чі. надривно гоготіла, білою ватою за
муровувала шибки, і па ранок, як ті
єю в діжі сходила у видолинках і па 
городах свіжими пухкими заметами. 
По її сваволі важко було провинити 
сінешні двері і ДОВОДИЛОСЯ ще до сні
данку добре гаки напрацюватися, аби 
прокидати стежку бодай до одного з 
корпусів.

Молоді саджанні яблуні, і груш роз
брелися по всьому городу і тепер під 
уривчастими нальотами безпощадного 
сіверка безпомічно борсалися у висо
ких снігах.

Затяжні морози чергувалися з 
раптовими короткочасними від
лигами, сніги осідали, ущільнюва
лись, втрачали свою первісну сві
жість. На ранок вони ніздрюваті-

почавшись, і він відразу вступив у 
світ боротьби за шматок хліба. 
Лікар гнав від себе ці спогади, 
але вони чіплялися нав'язливо і 
грубо.

Глухої зимової ночі з Плоско- 
Побузького санками привезли до
ярку Ганну Семенець. Жінка бу
ла в тяжкому стані: на шостому 
місяці вагітності необачно підня
ла тацю з мелясою. Пульс у хво
рої ледве промацувався, дихала 
уривчасто і важко. Врятувати 
хвору могло тільки негайне пере
ливання крові. Але де взяти кров 
першої групи? Виручила дружина 
Марія Миколаївна. Запропонува
ла свою. Колгоспниця, мати чо
тирьох дітей, була врятована.

На початку квітня повідомили 
з Коритнє-Забузького: негайно 
приїжджайте. У тяжкому стані 
дитина.

Дув холодний пронизливий ві
тер. Важко несла каламутні вес
няні води Синюха. Шматки криги, 
збиваючись докупи, утворювали 
густі затори. На той берег ріки 
добиралися каюком. Удвох — лі
кар і колгоспник Василь Діцул. 
Туди дісталися без пригод. А ось 
назад...

Тільки-но відпливли від берега 
метрів на сім, як бистрина за
кружила човен на одному місці. 
Темні хвилі наскакували на борти 
і з розгону перехлюпували через 
них. Каюк помітно осідав. Чорти
хаючись, Діцул різко змахнув 
веслом і секундою-двома пізніше 
обидва опинилися в крижаній ку
пелі.

Лікар я жахом відчув, ні: чоботи І 
важке зимове пальто, до того ж за- 
стібиуте па всі гудзики, навально 
всмоктують ного углиб розверстої па
щеки смерті. Шарпнув себе за груди, 
останнім зусиллям прагнучи вивільни
тися лід. здавалося стопудового тяга
ря. ллє неслухняні пальці марно ков
зали но цупкому непіддатливому сук
ну. не знаходячи ради.

«Яка ж безглузда смерть» — встиг 
иодумаїи, провалюючись у воду, і май
же одночасно міцна парубоцька руки 
Діцу.іа грубо вихопила його на <ю- 
иерхшо.

— Доки сам оговтався. — розповідав 
уже на березі Василь, підстрибуючи п 
одному чоботі. а і другого впливаючи 
полу, — аж глип — ви вже пузирі 
пускаєте. Я миттю куфайку з себе 1 до 
нас... Добре, що з шести років пла
ваю, а іо б нам капець обом...

(Далі буде).

( Продовження. (Іоч. в номерах 
за II—29 червня, 2—30 липня, З 
та 6 серпня).

Редактор В ПОГРІБНИЙ.
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ПЯГПНШЛЧ II

ПЕРША ПРОГРАМ,X. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Шкіль
на виробнича бригада». (Во
ронеж). 10.00 — О. Уайльд.
«Портрет Дорідна Грея». Те
леспектакль. Частина 2. (М). 
11.05 — Кольорове телебачен
ня. «Творчість народів світу». 
(W). 15.45 — Телевізійний до
кументальний фільм. (М). 
lf-.ОО — «Російська мова». 
<М). 16.45 — Для школярів.
«Сурмач». (Львів). 17.20 —
Коннерт симфонічної музики. 
(К). 17.45 — «Жнива — удар
ний фронт». (Одеса). 18.00 — 
«Кіровоградщина жнивує». 
(Кіровоград). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «У кожно
му малюнку — сонце». (М).
18.30 — «Комуністи на жни
вах». (Кіровоград). 19.00 —
Програма «Вісті». (К). 19.30

Кольорове телебачення. 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
«Динамо» (М) — ЦСКА. В 
перерві — документальний 
фільм. (М). 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Кольоро
ве телебачення, в-й фестиваль 
пісні у м. Колобжезі. (Поль
ща). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.05
— Новини. (К). 11.20 — Для
дітей. «Пригоди Фсрди». (К). 
12.20 — Художній фільм
«Спрага». (К). 16.45 — «Фільм
— дітям». «Щасливого пла
вання». Художній фільм. 
(М). 19.00 — «Товари — наро
ду». (К). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Ко
льорове телебачення. «Пісня- 
71». (М). 19.30 — Концерт.
(Запоріжжя). 20.15 — «На до
браніч, діти!» (К). 20.45 — 
Кольорове телебачення. «У 
світі рослин». (К). 21.15 —
Програма «Час». (М). 21.45 — 
«На ланах республіки». (К).
21.50 — Художній фільм «Про
фесор злочинного світу». (К). 
23.05 — Вечірні новини. (К).

субогпя
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольоропе телебачення. Ран- 
копа гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Орля- 
74». Фінал 1-ї всесоюзної вій

ськово - спортивної гри. 
(Мінськ). 10.15 — .Музична 
програма «За листами гляда
чів». (М). 10.45 — «Для вас, 
батьки». (М). (1.15 — «Пое
зія». Вірші Анатолія Сафро
нова^ (М). 11.30 — Кольорово 
телебачення. «Більше хоро
ших товарів», (М). 12.00 — 
Іптербачення. « Візерунки», 
(Кишинів). 12.30 — Кольорове 
телебачення. «Сьогодні — 
Всесоюзний День фізкультур
ника». (М). 12.45 — Телевізій
ний документальний Фільм 
«І хай не чемпіони». (М). 13.15
— «Кінострічки минулих ро
ків». (М). 14.20 — «Здоров’я».
14.50 — Концерт. «Співає на
родна артистка РРФСРТ. Со- 
рокіна». (М). 15.35 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 16.05 —
Кольорове телебачення. «У 
світі тварин». (М). 17.05 —
Кольоропс телебачення. «Діти 
Країни Рад». Телевізійний 
документальний фільм. (М). 
18.00 — Кольорове телебачен
ня. Кубок СРСР з футболу. 
Фінал. «Динамо» (К) — «Зо
ря» (Ворошиловград). (М). 
19.45 — Концерт. В перерві — 
новини. (М). 21.00 — Програ
ма «Час». (М). 21.30 — «Те
атральні зустрічі». (М). 23.00
— Кольорове телебачення. 
Тираж «Спортлото». <М). 
23.10 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 —

Наша афіша. (К). 10.00 —<
«Сьогодні. — Всесоюзний День 
фізкультурника». Художній 
фільм «Срібний тренер». (К).
11.30 — «Трибуна депутата». 
(Дніпропетровськ). 12.05 —
«Четверо з вулиці /Канни», 
Вистава. (Херсон). 14.40 — 
«На шкільних широтах». (К). 
15.10 — Музичний фільм «СпІ- 
нае Діана Петрипенко». (К).
15.50 — «Жнива — ударний 
фронт». (Запоріжжя). 16.10 — 
«Піонерський калейдоскоп». 
(Харків). 16.40 — «Екран пе
редового досвіду». «На кон
вейєрі — корми». (К). 17.10 — 
«Музична пошта». (К). 18.10
— Документальний телефільм 
«Мама і хокей». (К). 18.30 — 
Програма «Вісті». (К). 19.10
— Творчий вечір Сумського 
музнчно-драматнчного теат
ру імені Щепкіпа. (К). 19.55 — 
«Сьогодні — Всесоюзний День 
фізкультурника». Тележур
нал «Старт». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«Сатиричний об’єктив». (К).
21.50 — Вечірні новини. (К). 
22.00 «До Дня будівельни
ка». Художній фільм «Люби
ти людину». 1 серія. (К).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 —

Програма передач. (М). 9.05 —

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення. 
«Будильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу», 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. «Казки Маршака». 
Вистава. (М). 12.05 — Кольо
рове телебачення. «Музичний 
кіоск». (М). 12.35 — Кольоро
ве телебачення. «Сільська го
дина». (М). 13.35 — Художній 
фільм «Живий труп». 1 се
рія. (М). 14.50 — Кольорове 
телебачення. «Сьогодні — 
День будівельника». Бесіда з 
міністром будівництва під
приємств важкої індустрії 
СРСР М. В. Голдіпнм. (М). 
15.05 — Концерт на замовлен
ії:! будівельників. (М). 15.35 — 
«Літературні читання». (М).
16.15 — Кольорове телебачен
ня. Програма мультфільмів. 
(М). 16.45 — «Міжнародна па
норама». (М). 17.15 — Кольо
рове телебачення. Концерт. 
(М). 18.00 — Новини. (М).
18.15 — Кольорове телебачен
ня. «Клуб кіноподороїжей». 
(М). 19.15 — Телевізійний ху
дожній фільм «Справа Лізи 
Мурнау». (М). 20.30 — Кольо
рове телебачення. «Марна 
обережність». Вистава. (М). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Кольорове телебачен
ня. Продовження вистави. В

перерві — документальний 
фільм. , (М). 22.50 — Новини, 
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.55 —
Наша афіша. (К). 10.00 — Ху
дожній фільм «Третій тайм», 
(К). 11.30 — Для школярів, 
«П’ята трудова». (Харків), аі 
12.00 — Фільм-концерт. «Грає 
духовий оркестр», (К). 12.15 — 
«Товари — народу». (Сімфе
рополь). 12.25 — «Сьогодні 
День будівельника». «Повер
хи щастя». (К). 13.00 — До 
30-річчя визволення Радян
ської України від німецько- 
фашистських загарбників. 
А. Рнбаков. «Невідомий сол
дат». Вистава. (Донецьк).
15.10 — «Народні таланти». 
(Ужгород). 15.30 — Концерт 
балету у виконанні солістів 
Львівського театру опери ти 
балету ім. Франка. (К). 16.15 
— Циркова програма. (К). 
16.25 — «Поезія». (К). 16.55—! 
«Мелодії моєї Батьківщини». 
Твори радянських композито
рів. (Львів). 17.50 — Для ді
тей. «Сонечко». (К). 18.20 — 
Хронікально - документальний 
фільм «Симфонія дружби». 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.45 — Мультипано- 
рама. (К). 20.45 — «На до
браніч, діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (М). 21.30 —■ 
«Сьогодні — День будівель
ника», Художній фільм «Лю
бити людину». II серія. (К).

В

ЯУДЯ ПІТИ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ НАІгІР УЧНІВ
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

КАПІТАНІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

оголошує прийом учнів
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

строй навчання 3 роки: малярі, шту
катури, облицювальники-плиточники-мо- 
заїчники, слектрогазозварювальники, 
монтажники по монтажу сталевих і за
лізобетонних конструкцій, столярі (бу
дівельні), муляри-монтажники конструк
цій. ' .

На ці спеціальності приймаються юна
ки і дівчата з освітою за 8 класів. Після 
закінчення навчання вони одержують 
диплом г.о професії та атестат про се
редню освіту.

Строк навчання 1—2 роки: теслярі, 
стопярі-теслярі, маляри-штукатури, мон
тажники конструкцій — електрозварни
ки, маляри, монтажники по монтажу 
сталевих і залізобетонних конструкцій, 
електрогазозварювальники, муляри.

Ці учні одноразово можуть відвіду
вати вечірню середню школу. Всі учні 
перебувають на певному державному 
утриманні.

Вступники із середньою освітою на
вчаються за скороченою програмою. 
Вони одержують стипендію в розмірі 
30 карбованців на місяць. В училище 

приймаються особи віком від 15 років і 
старші. Юнаки, що повернулися з лав 
Радянської Армії, навчаються за скоро
ченою програмою і одержують стипен
дію в розмірі 75 карбованців на місяць. 
Всі учні забезпечуються гуртожитком. 
Під час проходження виробничої прак
тики одержують 33 проценти заро
бітку.

Вступникам необхідно подати такі до
кументи: заяву на ім’я директора, пас
порт або свідоцтво про народження, до
кументи про освіту, довідку з місця 
проживання, три фотокартки розміром 
3X4 см, довідку про профілактичні 
щеплення.

Початок занять 1 вересня 1974 року.
Документи приймаються е канцелярії 

училища.

Адреса училища: 317926, м. Олексан
дрія, пул. Нагорна, 104. їхати автобусом 
«А» до зупинки ОМПТУ № 7, телефон 
51-8-42.

ДИРЕКЦІЯ.

Училище готує кваліфікованих робіт
ників для цукрової промисловості за та
кими спеціальностями: апаратник варки 
цукру — слюсар; центрифугувальпнк — 
слюсар, сатуратник — штукатур-маляр; 
оператор фільтрів — штукатур-маляр; 
випарник — муляр; бригадир вапняно- 
випалювальної печі — муляр; пабнрач 
дифузійних ножів — електрозварюваль-' 
ник; оператор дифузії — електрозварю
вальний; .електромонтер — слюсар кон- 

■ трбльно-вимірювальних- приладів і ав
томатики; иабирач дифузійних ножів — 
токар по металу; оператор дифузії — 
токар по металу; центрифугувальпнк — 
столяр; апаратник варіння цукру — 
тесляр. " • • '

Учні, які закінчать училище, будуть 
направлені працювати па цукрові за
води.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років, які закінчили 8, 
9, 10 класів, без вступних екзаменів, за 
конкурсом по оцінках, які вказані в до
кументах про освіту; в групу'електрога- 
зозварювальннків та електромонтерів — 
приймаються віком з 16 років.

■ Учні забезпечуються безкоштовно три

разовим харчуванням, одягом, взуттям, 
комплектом постільної білизни і одер
жують третину заробітку в період прак
тики.

Гуртожитком в першу чергу забезпе
чуються сироти і діти інвалідів Вітчиз
няної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.

При вступі до училища слід подати заяву 
на ім’я директора із зазначенням обраної спе
ціальності, свідоцтво або атестат про освіту, 
паспорт чи свідоцтво про народження (якщо 
не виповнилось 1« років), характеристику з і 
школи або місця роботи, довідку про стан 
здоров’я (форма 286), довідку з місця ппожи- 
ваиия із зазначенням складу сім’ї, автобіогра
фію і шість фотокарток розміром 3x4 санти
метри.

Всі вступники проходять співбесіду з 
членами приймальної комісії, приїзд на 
яку в строки, зазначені у виклику, чи 
вказані особисто при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серпня.
Початок навчання — 1 вересня 1974 

року.
Адреса училища: селище Капітанівка, 

Новомиргородського району Кіровоград
ської області, МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське міське профтехучилище N2 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ К°18
М. КОМСОМОЛЬСЬКА

оголошує прийом учнів
за спеціальностями:

токарі по металу, слюсарі-іист- 
рументальники, слюсарі механо
складальних робіт з обслужуван
ням свердлильних верстатів, слю
сарі по ремонту промислового об
ладнання, столярі, електрогазо- 
зеарювальники, електромонтери з 
експлуатації промислових електро
установок.

На всі спеціальності приймають
ся юнаки та дівчата з освітою 8—10 
класів і віком від 15 до 25 років.

Для поступаючих за спеціаль
ністю електромонтер і електрога- 
зезварювельник мінімальний вік 
для вступу — 16 років.

Юнаки 1 дівчата з освітою 8—9 класів, 
навчаються два роки. Для набуття се
редньої освіти училище надає умови для 
навчання у вечірній школі робітничої 
молоді.

Всім встигаючим учням виплачується 
стипендія в розмірі 23 крб. 50 коп. на 
місяць, відмінники навчання отримують 
стипендію я розмірі 29 крб. на місяць.

За виконані роботи в процесі 
виробничої практики учням додат

Наша адреса і телефони Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

ково до стипендії нараховується 33 
проценти від заробленої суми.

Для поступаючих з середньою 
освітою строк навчання 10 місяців, 
по спеціальностях слюсар-інстру- 
ментальний і слюсар по ремонту 
промислового обладнання строк 
навчання — півтора року.

Встигаючим учням виплачується сти
пендія в розмірі ЗО крб. на місяць, від
мінникам навчання — 37 крб. 50 коп.

За виконані роботи в процесі виробни
чої практики учням додатково до сти
пендії нараховується 33 проценти від за
робленої суми.

Навчаючись в училищі, кожний учевь, 
який має середню освіту, може поєдну
вати навчання на підготовчих курсах 
для вступу в інститут.

Учні, що закінчили училище з 
відзнакою, мають право поступити 
на вечірнє відділення інституту по
за конкурсом.

Час навчання в училищі зарахо
вується в трудовий стаж.

Кожний учень до призова в Ра
дянську Армію набуває спеціаль
ність і потрібні знання з спеціаль
них і загалньоосвітніх предметів.

До училища молодь приймається 
без екзаменів.

При училищі є їдальня.
В училищі постійно працюють гуртки: 

хоровий, танцювальний, художнього с.ю- 
ва, духовий, естрадний, технічної твор
чості, стрілецький, парашутний, електро
технічний. спортивні секції.

Початок занять — 1 вересня
1974 року.

Прийом заяв з квітня по вере
сень місяць 1974 року.

До заяви додаються такі доку
менти: свідоцтво про освіту, свідо
цтво про народження або пас
порт, довідка з місця проживання і 
про склад сім’ї, характеристика зі 
школи, автобіографія, фотокартки 
розміром 3X4 см (6 штук).

Звертатися на адресу: м. Кірово
град, вул. Декабристів, 26. Телефо
ни: 2-35*31, 2-50-30, 2-35-81.

Училище знаходиться в центрі 
міста, їхати в училище можна будь- 
яким видом міського транспорту,

ДИРЕКЦІЯ,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ. г. Кировоград.

на 1974—1975
' - . • г :.
Приймаються юнаки та 

дівчата з освітою за 8 
класів. Строк навчання 
З роки. , :

Училище готус: малярів 
(будівельних); облицю- 
вальників . - плиточників,' 
штукатурів; арматурників- 
електрозварю- 
вальників; електрослю
сарів; слюсарів-сантехні- 
ків, . електрогазоз’ва- 
рювальників; столярів (бу
дівельників); мулярів мон
тажних конструкцій. Для 
придбання професій сто- 
лярів-теслярів, штукату- 
рів-малярів — строк на
вчання — 2 роки.

Із строком навчання 1 рік 
можна набути спеціальності: 
мулярів по будівництву про
мислових і громадських буді
вель і споруд: продавців про
довольчих товарів.

На навчання за професією 
продавця приймаються дівча
та з освітою за 10 класів не 
молодші від 17 років па поча
ток навчального року.

Зараховані до училища за-

навчальним рік

безпечуються безкоштовно II 
гуртожитком, парадним і ро- 1 
бючим обмундируванням, 3- 
разовим харчуванням.

Продавці продтоварів 
забезпечуються гурто- 11 
житком і стипендією в су- й 
мі 30 карбованців на мі
сяць.

Для вступу до училища не- І
обхідно подати такі докумен- !
ти:, заяву на ім’я директора, • 
автобіографію, свідоцтво про 
народження або паспорт, до-.', 
кумепт про закінчення 8—10 
класів, характеристику зі 
школи, довідку з місця про
бивання (з вказанням складу 
сім’ї), 6 фотокарток розміром 
3x4 см, медичну довідку 
(форма 2и 286).

Прийом документів до 
25 серпня 1974 року. По
чаток занять 1 вересня 
1974 року.

Адресе училища: 
м. Комсомольск, Пол
тавської області, вул. 
Строна, 23, МПТУ Н5 18.

ДИРЕКЦІЯ. і

316050. ГСП, Міровоград-50, вуя. 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 —* 1-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова 
обласною управління у справах видавництв, 

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

ПОГОДА

Вдень, 8 серпня па території області та міста Кіровограда , 
передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер піМііч- 
по-західпнй, 6—9, поривами 12—15 .метрів за секунду, Темпе- ' 
рлтура повітря по області 20—25, по місту 21—23 градуси 
тепла.
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