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Важливе місце в розв’язанні питання про дальше 
збільшення виробництва тваринницької продукції від
водиться кролівництву, Справа ця вигідна і зручна. 
Окрім того, що держава одержить додатково вели
ку кількість м’яса, хутряних шкірок, догляд за кроля
ми в домашніх умовах майже не потребує затрат, і 
ним можуть безпосередньо займатись школярі, особ
ливо в період ліїніх канікул.

Учні нашої школи прочитали звернення школярів 
Новопразької середньої школи Олександрійського 
району ««Допоможемо м’ясному цехуі» Звернення 
схвилювало дітвору. Вирішили підтримати новопраж- 
ців, наслідувати їхній приклад.

В нашій школі кролівництво справа нова. Тому й 
розпочали з малого. Закупили п’ять кролематок, ви
значили, хто за ними буде доглядати. Зараз на шкіль
ній фермі вже понад тридцять пухнатих тваринок. Ва- 
ся Петров, Олекса Ткач, Валя Клим, Віра Середа та їх
ні друзі щодня приходять до них, годують, напува
ють, чистять клітки. Щедре літо не примушує заду
муватись, де добувати корми. Соковита трава, сте
бельця молодої кукурудзи входять до раціону кро
лів. Окрім того, правління колгоспу імені Леніна ви
ділило для потреб шкільної кролеферми запланова
ну кількість вівса і буряків. Турбуються школярі і про 
зимове харчування тварин. На пришкільних ділянках 
ростуть буряки і кукурудза. Це заготовляється корм 
на зиму.

Але цього було б замало. Тому вирішили, що ко
жен учень займатиметься вирощуванням кролів вдо
ма. 412 кролематок, а всього біля тисячі трьохсот 
кролів доглядають юні кролеводи. Вони змагаються 
між собою. Вже сьогодні як кращих можна назвати 
дев’ятикласників Льоню Кітлера, Наталку Тарасенко, 
Таню Григор’єву, восьмикласницю Галю Казанову, 
шестикласницю Віру Кошулько. У кожного з них нині 
по три десятки кролів.

Коли йшла розмова в школі про наслідування но- 
вопражців, наші учні зобов'язались восени здати дер- 

_Ж<1ВІ Дві тисячі кролячих шкірок і чотири тонни діє
тичного м’яса. А по осені буде підведено й підсумки 
змагання кролеводів. Кращих з них чекають похваль
ні грамоти і цінні подарунки.

М. ВИ ЩЕПА Н. 
старша иіонервожата Аидрусівської СШ Світ- 
ловодського району.

(Закінчення на 2-й стор.).
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і» ліоііі па Кіривоградшпну прибув 
об'єднаний студентський будівельний 

загін «Карпаїй» із Львова. Це вже ного 
четвертий десант.

Бажаних гостей вийшли зустрічати 
комсомольці і молодь. До перону Зна
ді’ямського вокзалу повільно підкочує 
поїзд. Он і знайомі обличчя. Юрій Гец
ко — незміишій командир штабу. Мирон 
Гладун — начальник служби постачання. 
Степан Павлів — комісар штабу. Вони 
почувають туї себе справжніми господа
рями. Бо па Кіровоградщині немає тако
го району, де б не працювали їхні за
гони.

Цього разу маршрути майже не змі
нились. Будівельний загін медінституту 
<Рубіи-70» буде споруджувати школу в 
селі Клинове Голова пінського району. 
«Лісотехнік» та «Зв’язківець» ~~ зерно
склад та свинарник у колгоспі імені Ле
ніна Долинського району, «Романтик» 
закінчуватиме спорудження пташників у 
радгоспі «Сагайдак». І так усі дев’ять 
загонів роз’їдуться по будівельних об єк- 
тах нашого краю.

З прибуттям на кіровоградську землю 
львів'ян поздоровила секретар Зиам ян-

ОГО ОБКОМУ АКСМУ Ціна 2 коп.

ВИСТАВКА
плаката в Кіровограді

Відкрилась 
політичного плаката. Во
на експонується в при- 
міченні обласної філар
монії. Виставку органі
зовано республіканським 
видавництвом «Мисте
цтво» з метою ознайом
лення широкого глядача 
з продукцією видав
ництва.

Ііа відкритті виставки 
були присутні заступник

•завідуючого відділом 
пропаганди і агітації об
кому КП України 1. П. 
Оліфіренко, начальник 
обласного управління по 
пресі П. В. Корнеев. Пер
ші глядачі ознайомились 
з роботами українських 
художників.

Розповідь про вистав
ку політичного плаката 
чигайте в наступному 
номері.

ЗЕЛЕНІ ВАРТОВІ
ЗЕМЛІ

Понад У5 тисяч гектарів но
вих лісовій насаджень закла
дено п цьому році на Україні. 
За ними старанно доглядають 
лісоводи. Лісовий фонд рес
публіки зріс до 10 мільйонів 
гектарів. Насадження значно 
поліпшують водипй режим.

природні умови посушливих 
областей, запобігають ерозії 
грунтів.

За ссгаині десять років 
вдвоє збільшилась площа лісів 
у степах, шо прилягають до 
Чорного і Азовською морів, у 
Донбасі.

ПОДАРУНОК СТУДЕНТІВ
Нині біля експонату, що 

встановлений в Ленінській 
кімнаті інституту багато відві
дувачів. Всім подобається 
символічний подарунок •ви
пускників ювілейного року.

М. АЗОВЧЕНКО.

Цікавий подарунок залиша
ють після себе випускники ни
нішнього року фізико-матема- 
тнчного факультету Кірово- 
ірадського державного педа
гогічного інституту імені О. С. 
Ну ні кіна. Вони зібрало І 
оформили колекцію з ста різ
них ленінських значків.

гХа°нМП&У комсомолу Катерина 
яггуішиг зап-3 пР,,віганиям виступили 

засппник 34відуіо1;ого відділом комсо- 
ТмХла0КАНІ331^» обкому комсомо’ 

'' '^‘'іодіц начальник відділу кадрів тресту чКДроЦадсільбуд» О- ф' 
Минна, иаЧ^Ник .удРвешІ0Г0 управ- 

сГє* ЛитвішРЄс гу 1 Кіровоградвуї лебуд»

Всі виступці . . п0бажалп

У їх тре‘ 
роз'їхались $£
1 °>довіі області.

в, КОВПАК.
Фото автора-

ЩО КЛИЧЕ

молодих ви« 
завдань, по- 
і XXIII з’їзду

і узагальнює 
найцінніше з

В ідеологічній діяльності комітетів комсомолу » 
комсомольських Організацій питання цілеспрямова
ної дієвої наочної агітації займають особливе місце. 
Вона відіграє важливу організуючу роль в комуніс
тичному вихованні молоді, підвищенні її політичної і 
трудової активності.

Де райкоми ЛКСМУ, первинні комсомольські орга« 
нізації, опираючись на допомогу партійних і проф< 
спілкових організацій, господарників, завзято беру
ться за справу, там наочна агітація в повному розу
мінні служить вихованню і мобілізації 
робничників на виконання державних 
ставлених рішеннями XXIII з їзду КПРС 
КП України.

Обком, комсомолу ретельно вивчає 
набутий у цій справі досвід, допомагає 
нього використати у всіх первинних організаціях. Що
річно в містах і селах нашої області організовуються 
огляди-конкурси наочної агітації, які закінчуються 
обласною виставкою кращих зразків плакатів, панно, 
транспарантів, діаграм, фотогазет тощо. Є у цій ви
ставці окремий розділ про виховання /холоді на рево
люційних, бойових і трудових традиціях радянського 
народу, про комсомольську наочну агітацію.

Комсомольські працівники обов’язково беруть 
участь в обласних і міжрайонних семінарах з питань 

наочної агітації, які проводяться обкомом партії. Знач
ну методичну допомогу райкомам комсомолу по 
налагодженню наочної агітації подає кабінет комсо
мольської роботи обкому ЛКСМУ.

Все це, звичайно, сприяло поліпшенню стану наоч
ної комсомольської агітації, провідною темою якої 
була підготовка до 100-річчя з дня народження В, І. 
Леніна. В ній широко показується торжество 
безсмертних ленінських ідей, розвиток політичної і 
трудової активності комсомольців і молоді, хід вико
нання соціалістичних зобов язань.

Уміло використовує наочну агітацію комсомольська 
організація Олександрійського електромеханічного 
заводу (секретар Марія Анісімова). Замість громізд
ких стендів на підприємстві встановлюються сучасні 
за формою конструкції з використанням пластика, 
пінопластика, керамічної плитки. В поєднанні з яскра
во оформленими соціалістичними зобов язаннями, 
діаграмами, таблицями, вивісками «Тут працює комсо
мольсько-молодіжна бригада», фотостендами «Тру
довий день цеху», світловою картою «Вони чекають 
нашу продукцію», фотографіями передовиків зма
гання — це робить наочну агітацію ефективною, при
вертає до неї загальну увагу.

Наочна агітація тут конкретна і бойова. Сгенд »Наші рс-
- зерен», наприклад, розшифровує, що виробляється на під* 

приемстві за одну хвилину робочого часу, у що виливається 
збільшення економії матеріалів на один процент, підвищен
ня на один процент продуктивності праці. В апаратному 
цеху, де працює комсомольсько-молодіжна бригада Оксани 
Журавко, пломеніє транспарант: «Товариші електромонтаж
ники! З одного процента зекономлених дротів можна вигото
вити 300 блоків безконтактної апаратури». В цеху метало* 
конструкцій лозунг нагадує; «Пам’ятай! Втрата кожним ро
бітником однієї хвилини робочого часу в день — за рік зби
ток біля 50 мільйонів карбованців».

Гака агітація мобілізує молодь на високопродуктивну пра
цю, допомагає кожному усвідомити значення свого внеску в 
загальні досягнення колекіиву.

Важливою темою наочної агітації на Кіровоград» 
ському заводі сільськогосподарського машинобуду
вання «Червона зірка» є пропаганда економічних 
знань, впровадження наукової організації праці, ви
світлення діяльності підприємства в умовах еконо
мічної реформи, заклики до виконання соціалістич
них зобов’язань.

Питання наочної агітації оперативно вирішує мето
дична рада, створена п’ять років тому з ініціативи 
партбюро і заводського комітету ЛКСМУ. Рада про
водить плідну роботу по естетичному оформленню 
території заводу, цехів і відділів.

Слід відзначити, що наочна агітація в значній мірі 
сприяла успішному виконанню зобов'язань, взятих 
молодими виробничниками на честь Ленінського 
ювілею.

Творчо використовують наочну агітацію і комсо
мольські організації колгоспів і радгоспів. Ось один 
приклад. В комсомольській організації артілі «Про
грес» Олександрівського району (секретар Віктор 
Цимбал) один з членів комітету — молодий комуніст 
Валерій Кривда затверджений відповідальними за 
оновлення наочної агітації. На фермах, польових ста
нах з'явились гарно оформлені лозунги, діаграми і 
плакати. В них закликається до підвищення продун-
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Г| ИСТ ЦК КПРС, Ради Міністрів 
•’> СРСР, ВЦРПС і ЦК влксм 
викликав чимало думок у буді
вельників міста, примусив їх кри
тично підійти до оцінки СВОЄЇ ро
боти, з’ясувати, що і де недороб
лено.

Будівельне управління № 1 трес
ту «Кіровоградвуглебуд» — одне 
з найбільших організацій в нашо
му місті. На рахунку цього колек
тиву не один десяток спорудже
них промислових і культурно-по
бутових підприємств, тисячі квад
ратних метрів жиїла. Але ці факти 
не означають, що будівельне уп
равління використовує всі наявні 
резерви. З своєю виробничою 
програмою будівельники торік не 
впорались. Не здано в експлуата
цію кілька важливих промислових 
об'єктів. А це значить, що «замо
рожено» державні кошти.

Основна причина — в поганій 
організації праці, в низькому рів
ні інженерних кадрів, недостатній 
механізації будівельних робіт. 
Тільки в результаті прогулів, як 
засвідчує начальник планового від
ділу П. К. Бацилев, в минулому 
році втрачено 391 людино-день.

Та, скажемо відверто, цифри ці 
□зменшені, в чому неважко пере
конатися, якщо співставити дані 
форми «3-Т» з наказами по управ
лінню. Так, наказ № 89 від 1 квіт
ня 1969 року констатує, що молоді 
робітники Залівадний, Мчедлішвілі 
та Холявко прогуляли відповідно 
113, 121 і 153 людино-дні. Тільки 
в 12 наказах зафіксовано, що по 
будівельному управлінню втраче
но 654 людино-дні. Ось де невико- 
ристані резерви.

Чимало корисного робочого часу 
втрачається на різні переробки, усу
нення дефектів тощо, До речі, не пов
ністю використовується існуюча на май
данчиках механізація. Взяти хоча б 
автотранспорт. Самоскиди повинні по
вертатись після другої зміни в парк о 
першій годині ночі, а, вони закінчують 
роботу вже о 9 — ІО-й годині вечора.

Дає себе взнаки і значна плинність 
будівельників. Протягом минулого року 
203 робітників було прийнято на робо
ту, а 319 — звільнено.

На об'єктах будівельного управ
ління № 1 працює багато молоді,

комсомольців. їх повинен турбува
ти подібний стан справ на вироб
ництві. Судячи по словах секрета
ря комсомольської організації уп
равління, це і насправді так.

— Виправимо наші недоліки в 
найстисліші строки, — заявила 
якось Тамара Хоменко.

Сказано категорично, проте не 
конкретно, бо про які саме недо-

МАТЕРІАЛЬНА
ліки йдеться, невідомо. На сьогод
ні ще на низькому рівні Знаходи
ться виховна робота серед вироб
ничої молоді управління. Оволо
діння суміжними професіями, під
вищення технічних знань пущено 
на самоплив. Не цікавиться комі
тет комсомолу і розстановкою 
кадрів на будівництві. Свідченням 
цього є лист від комсомольців 
буддільниці № 1, де начальником 
Є. Г. Шамасов, Комсомолки Раїса 
Лехан, Надія Підопригора, Ольга 
Попова та інші скаржаться на те, 
що їм, штукатурам другого і тре
тього тарифікаційного розряду, 
доводиться розвантажувати цеглу, 
носити сміття, підносити мулярам 
розчин тощо.

Кілька днів тому я побував на 
дільниці № 5, де комплексна 
бригада мулярів Михайла Макси
мовича Мікізіля зводить дитячий 
садок на 280 місць та 70-квартир- 
ний житловий будинок. На запи
тання, як ідуть справи, бригадир 
знизав плечима:

— Завдання півріччя по продук
тивності праці ми виконали ще в 
травні, але наслідки роботи мог
ли б бути ще кращими, якби не...

Ту_т же дізнаюсь, що будівель
ників підводить розчин. На буді
вельну дільницю його доставля
ють із Заводського мікрорайону 
міста автотранспортом. Самоски
ди не завжди пристосовані дЛЯ 
перевезення цього матеріалу. Роз
чинна суміш губиться дорогою. 
Мулярам щогодини доводиться 
«омолоджувати» її. Даремно ви
трачається робочий час. Підво
дить будівельників і червона цег
ла, яку надвозять з Олександрії. 
Цікаво, що будівельні дільниці 
Олександрії, Знам’янки, Кірово
града одержують цеглу на піддо
нах, у Світловодськ же чомусь во
на надходить у самоскидах, часто 
«навалом». Під час транспортуван
ня і розвантаження велика кіль
кість цегли псується і стає непри
датною для кладки капітальних 
стін.

А ось ще один факт. Для перекрит
ій балконів потрібні плити типу 
«ПТО-47-8» довжиною 4 метри ЗО санти
метрів. Замовити їх працівники вироб
ничого відділу забули, а щоб вийти 
із скрутного становища, на будівни
цтві зайнялись «раціоналізацією». Від
рубують потрібний розмір від 6-метро- 
вих плит перекриття типу «ПТО-59-8». 
Частина плити довжиною 1 метр ЗО 
сантиметрів буквально іде на смітник. 
Врахуйте, що на один 70-квартирний 
житловий будинок потрібно 96 плит. Чи 
по-господарському це?

Сказати, що всюди так, було б 
необ'єктивно. Є в будуправлінні на 
кого рівнятись, у кого переймати 
досвід. Але поряд мають місце 
істотні недоліки. Отже, слід поси
лити ідейно-виховну роботу серед 
робітників, піднести культуру ви* 
робництва на вищий щабель, про
слідкувати за розстановкою кадрів 
та організацією виробництва. Не 
останню роль в цьому повинен ві
діграти комітет комсомолу управ
ління, штаб «Комсомольського 
прожектора», всі комсомольці. 
Тож підвищіть свою активність, 
товариші комсомольці з БУ № 1. 
Ви можете багато зробити для на
лагодження справ на будівельних 
майданчиках вашого міста.

Е. ЯРУ ШОК, 
наш позаштатний корес
пондент.

РЕПОРТАЖ

до
БЕРЕГА
ДОРОСЛОСТІ

К УВАЮ’ГЬ в житті такі хвн- 
лини, які не можна забути, 

викреслити з пам'яті. Вони — 
неповторні, дорогі. Саме ці хви
лини зараз переживають дівча
та. Навіть мене, зовсім сторон
ню людину, охопила радісна 
бентежність.

— 51 пам’ятаю вас, коли ви 
вперше переступили поріг нашо
го технікуму. Школярки та Й 
годі. — говорить завуч Кіро
воградського технікуму радян
ської торгівлі М. Ф.’ Лисиця. 
—- Відтоді минуло трн роки. А 
сьогодні ви одержуєте дипло
ми, виходите на дорогу само
стійності.

Опускають зволожнілі очі сту
денти. Справді, і радісно, і сум
но. Тут було затишно, добре. 
Тут можна було звернутись до 
керівника чи вихователя за пора
дою. Поруч був Микола Федо
рович... А яким же буде. їхнє 
завтра?

— Тобі добре, Віро,—говорила 
перед зборами Люда Мальшико- 
ва подрузі, — ти залишаєшся в 
Кіровограді, завжди вибереш 
годину—другу, щоб навістити 
технікум, а нам важче.

Хвилювання Люди зрозуміле. 
Вона одержала направлення до 
Києва, і ще багато випускників 
технікуму їдуть працювати до

Києва, Євпаторії, Миколаєва, 
Світловодська, Олександрії.

Дівчат вітає начальник облас
ного управління торгівлі В. О. 
Лимар, заслужений продавець 
УРСР М. І. Єсін, директор 
міськпромторгу В. В. Рудас. Се
ред теплих слів є й напутнє сло
во, підтримка, . батьківське пік
лування про молоду зміну.

— Ось і прийшли ви до берега 
дорослості, у ваших руках ди
пломи. Завтра всі станете за 
прилавки. Хотілося б, щоб і там 
не втрачали свого комсомоль
ського горіння, енергії, — звер
тається до присутніх секретар 
міськкому комсомолу Анатолій 
Ніцой.

Для дівчат ці збори найуро
чистіші, останні збори перед ве
ликою дорогою. Для викладачів 
теж. Тому, що по добрих ділах 
судять про людину, і хвилюю
ться педагоги — перший ви
пуск товарознавців — реклама 
для технікуму. Для них найкра
щим подарунком буде успішна 
праця їх вихованців.

Нарешті кульмінаційний мо
мент. На сцену підіймаються 
дівчата в білосніжних платтяч
ках. їх 105. Серед них Валя 
Полтавцева, Люда Шкурова, 
Галя Мартннова. Обличчя збуд
жені. Вони одержали дипломи 
з відзнакою. Успіхам можна 
радуватись. З 105 випускників 8 
одержали червоні дипломи.

Хвилини, котрі не забуваються. 
Олег Лушников підходить до 
директора технікуму А. І. На
стоящего і щось схвильовано 
говорить, говорить. їх огортає 
натовп. Слів не чути. Але тут і 
так зрозуміло, він дякує за все 
те, що йому дали вчителі.

У Олега народилися донька й 
син, хотів перенестись на заоч
не відділення. Була думка кину
ти зовсім навчання, та туг з 
доброю порадою нагодився Ана
толій Іванович. І ось сьогодні 
вони обидва щасливі...

Урочисті збори закінчились, та 
дівчатка не поспішають розхо
дитись. Бажають одна одній ус- 
ніхів, прощаються, записують 
адреси. Пролетить рік, і знову в 
цей день випускниці з’їдуться з 
усіх кінців до свого рідного до
му — Кіровоградського техніку, 
му радянської торгівлі.

,П. МАРКІДОВА.

М. Кіровоград.

Збір 
комсомольських 
вожаків 
шніл

ОДЕСА, 3Q червня. (РАТАУ). В респуб
ліканському піонерському таборі «Молода 
гвардія» проходить збір комсоргів шкіл 
■України, в якому бере участь понад 1100 
чоловік.

Для учасників збору організовано семі
нарські заняття. Тут • працюють секції тру
дового, інтернаціонального, есіетичного, 
військово-патріотичного виховання та інші.

До керування секціями залучено досвід
чених працівників обкомів, міськкомів і 
райкомів ЛКСМУ. Воин допомагають ком
сомольським вожакам шкіл України оволо
діти найцікавішими, активними формами 
комсомольської роботи, методикою підго
товки та проведення диспутів, зустрічей, 
зборів, організації дозвілля

Навчання юнаки і дівчата поєднують з 
відпочинком, екскурсіями, походами, зуст
річами з ветеранами ленінської партії, ге
роями праці, учасниками Велико! Вітчиз

няної війни, делегатами комсомольських 
з’їздів, представниками творчої молоді.

Вчора пюііертабір «Молода гвардія» від. 
відав кандидат в члени Політбіоро. секре
тар ЦК КП України Ф. Д. Овчаренко.

В Одеському театрі опери та балету від. 
булвся збори комсомольського активу, з 
доповіддю про завдання шкільних комсо
мольських організацій по комуністичному 
вихованню молоді виступив Ф. Д. Овча
ренко.

В роботі зборів взяти участь перший 
секретар Одеського обкому КН України 
П. П. Козир, перший секретар ЦК ЛКСМ5- 
О. С. Капто.

ЛОЗУНГ, 
ЩО КЛИЧЕ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.). 

уявності праці, вказується на ще невикористані ре
зерви.

На комсомольсько-молодіжній фермі (групкомсорг Катери
на Німченко) є, наприклад, такий заклик: «Товариші доярки. 
У<кби кожна з нас надоїла по 2670 кілограмів молока за рік 
иід кожної корови, як цього добилась передова доярка на
цій! артілі Гайна Дробіт, то колгосп мав би додатково 2895 
центнерів молока на суму 44872 карбованців. На ці гроші 
гдожіїа придбати 34 автомобілі або 18 гусеничних тракторів. 
Наслідуйте приклад передової доярки!».

Прикладів вдалого використання наочної агітації на 
селі можна навести чимало. Головні її напрямки: 
відображення здійснення ленінських заповітів, закли
ни наслідувати приклад двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова, завдання по виробництву про
дукції рослинництва і тваринництва, пропаганда успі
хів, досягнутих у змаганні комсомольсько-молодіж
них колективів, які працюють під девізом; «Кожній 
артілі — свого Гіталова!»

Не було б ефективним без наочної агітації і вій
ськово-патріотичне виховання молоді. Вже понад 5 
років юнь Кіровоградщини проводить походи по 
місцях героїчних звершень старшого покоління. За 
час походів та о процесі підготовки до знаменних дат 
в області відкрито (з 1967 р.) 82 пам’ятники, обеліски, 
меморіальних знаки.

На Кіровоградщині налічується 837 музеїв, кімнат, 
куточків революційної і трудової слави радянського 
народу, створених руками комсомольців і молоді. 
Вони стали центрами військово-патріотичного вихо
вання юнаків і дівчат. Під час експедиції «ім’я В. і. 
Леніна на карті області» проведено 236 походів, 
близько 60 зустрічей з людьми, які нагороджені орде
ном Леніна, відкрито 36 музеїв і кімнат В. і. Леніна, 
написані історії вулиць, сіл, підприємств, що носять 
ім’я вождя, або нагороджені орденом Лоніча.

Значних успіхів в наочній агітації в цьому напрям
ку добились комсомольські організації Вільшансько* 
го, Гайворонського, Онуфріївського та ряду інших 
районів.

Для виховання справжніх інтернаціоналістів засоби 
наочної агітації теж мають неоціненне значення.

Розширюють і міцніють з року в рік братні зв’язки моло
ді Кіровоградської області з молоддю Толбухінського округу 
Народної Республіки Болгарії. Цей процес, наче у дзеркалі, 
знаходить відображення у нашій наочній агітації. В бага
тьох музеях, школах, колгоспах, на підприємствах створені 
куточки радянсько-болгарської дружби, експонати яких 
розповідають про зв’язки Кіровоградської області з Толбухін- 
ськнм округом. Стали традиційними поїздки делегацій від 
нас в Толбухінський округ, а з Болгарії — на Кіровоградщн- 
ну, вечори болгаро-радянської дружби, святкування 9 Верес
ня — дня народження НРБ.

Комітети комсомолу широко використовують засо
би наочної агітації у політичному загартуванні молоді, 
вивченні ленінської теоретичної спадщини, історії 
комсомолу.

Справжньою школою опанування ленінською тео
ретичною спадщиною стали в області Ленінські уро
ки, які найбільш вдало працювали в м. Олександрії, 
Допинському та Ульяновському районах.

Комсомольські організації області широко вико
ристовують засоби наочності в розповсюдженні тво
рів В. І. Леніна, політичної та наукової літератури се
ред молоді. З цією метою разом з облспоживспіл- 
кою та облкниготоргом випускаються плакати, листів
ки, які пропагують заходи по розповсюдженню літе
ратури, з постійним девізом «Твори В. І, Леніна — в 
кожну сім’ю!».

Для організації дійової комсомольської монумен
тальної пропаганди обком ЛКСМУ вирішив створити 
творчу ініціативну групу з числа художників-оформ» 
лювачів, письменників, краєзнавців, комсомольських 
працівників — як позаштатний відділ, підпорядкова
ний відділу пропаганди і культурно-масової роботи 
обкому ЛКСМУ.

Мета роботи групи — розробка конкретизованої, 
специфічної для кожного району і міста наочної агі
тації, з врахуванням ведучих питань, піднятих РК чи 
МК ЛКСМУ; розробка обов'язкових для кожного ко
мітету комсомолу стендів, як от: «Кращі молоді ви
робничники району чи міста», «Наша гордість і сла
ва» — про вихованців міських і районних комсомоль
ських організацій — Героїз Радянського Союзу і Ге
роїв Соціалістичної Праці, науковців, військових, пар
тійних і державних діячів, письменників.

Стан наочної агітації в області свідчить, що райко
ми, міськкоми, первинні комсомольські організації 
зробили чимало в цьому напрямку, Та тішити себе 
досягнутим ми не можемо. Темпи сучасності настир
ливо вимагають творчо підходити до будь-якої діпян* 
ки громадської роботи, в тому числі і до такої важ
ливої, як наочна агітація.

Перед райкомами і міськкомами комсомолу тут 
постає ряд невідкладних завдань. Перш за все до
тримуватись системи в наглядності. Ми не можемо 
допускати застаріло! агітації, нашарування в ній дат 
1 подій."Потрібно систематично узагальнювати кращі 
зразки н, як! відповідають зрослим завданням кому
ністичного виховання молоді. кому

Комітетам слід відійти від шаблону в 
ції 3 ІСТОРІЇ ВЛКСМ: ордени комсомолу та Х^овГнї 
рядки під ними. Конкретне уявлення про славні 
комсомольців дає пропаганда героїв-виіованців гї л 
ви, лауреапв комсомольських премій, орден 
комсомольських організацій республіки14 т ИХ
звершень молоді на ударних комсомольсьі«илОВИХ 
вах. Засобами наочної агітації треба Ьу.до"
узагальжовати передовий досвід, пропагув4м ,ИВН1ше 
тичні почини молодих передовиків праці попа аТр'°* 
авангардну роль комсомольців у суспільному В"УВ%И 
ництві. роб-

Лозунги, плакати, стенди, діаграми __
нал наочної агітації, що зустрічає нас на « арсв< 
кроці, повинен звучати сьогоднішнім днем °Ясн°му 
вести вперед. ' и*ати і



а етор. „Молодий комунар" 2 лішня 1970 рому.

На міжвідомчій першості 
з велоспорту зрослу майстер
ність продемонстрував май
стер спорту авангардівець 
Валентин „Тедоренко. Він 
став переможцем у груповій 
кільцевій гонці на 80 кіло
метрів.

• ЙДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ ОГЛЯД СПОРТИВНОЇ 
ТА ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

І НЕ ЗНАЛИ, І НЕ ЧУЛИ
Минуло більше трьох місяців 

з того часу, як фінішував пер
ший етап огляду спортивної та 
оборонно-масової роботи. В пе
реважній більшості підприємств 
селища та колгоспів райо
ну стали до дії новозбудо- 
вані спортивні споруди, прово
дяться регулярно заняття в сек
ціях, йде здача комсомольцями 
екзамену з спортивної та вій
ськово-технічної підготовки.

Але є й такі колективи, які 
лишилися за рамками огляду.

В комсомольській організації 
Петрівського районного об’єд
нання «Сільгосптехніка» вісім
надцять комсомольців, а всього 
.молоді комсомольського віку 
близько півсотні. Та виявляє
ться, що тут не тільки не готу
валися до здачі екзамену, а й 
не мали і не мають ніякого 
уявлення, що в цьому напрямі 
треба робити.

З розмови з секретарем ком
сомольської організації Аллою 

Васильєвою стало ясно, що 
спортивна робота в колективі 
вкрай занедбана і пущена на 
самоллив.

За півроку тут не проведено 
жодного спортивного змагання, 
не працює жодна спортивна 
секція.

— Які можуть бути списки 
секцій? — на обличчі комсор
га здивування. — Ходили хлоп
ці кудись на змагання, чи на 
шахмати чи на стрільбу. Не 
знаю. Хто ходив? Анатолій 
Яковлев І...

Не знаходячи слів, Алла ро
бить красномовний жест ру
кою, який зараз говорить біль
ше, ніж слова. 1, нарешті, ки
дає:

— Хто хотів, той. і ходив...
Невдовзі на обличчі дівчини з'яв

ляється посмішка. І, забувши про 
хвилинне збентеження, вона вже ве
де бадьоро:

— А ви знаєте, в нас навіть був 
колись волейбольний майданчик. 
Правда, десь ділися стовпи, але ми 
вже запланували зробити новий 

майданчик. € в нас сітка, м'ячі, 
футбольна форма. Та про цс більше 
міг би розповісти шофер Валерій 
Іволга. Він у нас любить спорт але 
все в роз’їздах та роз'їздах...

Ке зміг нічого втішного ска
зати про спортивні діла і ке
руючий райоб’єдпаниям «Сіль
госптехніка» Леонід Іванович 
Яремчук.

— Найкращий у нас спорт
смен Дна голій Яковлев. Вік і 
футболіст, і шахіст, і легкоат
лет...

А потім додає:
— Приходив до мене весною 

комуніст Борис Свистунов. 
Взявся він організ у в а т и 
футбольну команду. Закупили 
форму. А чи тренуються — не 
скажу. Знаєте, підприємство 
наше велике, роботи багато. От 
і перехідний прапор завою
вали... До спорту руки не до
ходять. Комсомолу б ЦІЄЮ 
справою займатись...

А ось, що відповів на питан
ня про спортивну роботу під
приємства голова районної ра-

• ТУРИСТСЬКИМИ СТЕЖКАМИ 

дн ДССТ «Колос» Григорій 
Макарович Дяченко:

— В змаганнях спортсмени 
раГіоб’єднанпя «Сільгосптехні
ка» виступають слабо. Але 
певен, що й зараз вони можуть 
вис гавити команду з настільно
го геніса, волейбола, гирьового 
спорту, з шахів, шашок. А вза
галі, чого ви пішли саме в 
«Сільгосптехніку»? От в кол
госпах імені Чкалова, імені XX 
з’їзду КПРС, «Перше травня» 
— там інше діло, там спорт 
у пошані.

Отже, адміністрація підпри
ємства зайнята своєю спра
вою, комсомол не знає, що ро
бити, а спортивні керівники 
району думають, що зі спортом 
в колективі все гаразд. А тре
ба б перевірити, допомогти. 
Потрібне втручання і райкому 
комсомолу.

Ю. ЛІВАНІ НИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара», 
смт. Петрове.

• ГАНДБОЛ

ЗМІНА
ЧЕМПІОНА

Т АКИЯ лозунг уже на перших хвилинах зу
стріч/ баскетболістів Київського СКА і Кау

наського «Жальгіріса» висунули литовські ту
ристи. які були присутні на матчі. І при
балтійським спортсменам не залишалось нічо
го іншого, як вигравати. «Жальгіріс» — силь
на команда, але ніхто не сподівався, що ар
мійці, які успішно провели останні ігри в 
Києві, поступляться перед нею порівняно лег
ко, Баскетболісти з Каунаса переграли СКА в 
усіх відношеннях і переконливо завершили зу
стріч — 91:71 (42:28). Лідер гостей, заслужений 
ьтъйстер спорту Модестас Паулаускас, хоч І 
не став найкращим снайпером зустрічі (14 
очок), був безумовно найкориснішим гравцем

П’ять днів в Кіровограді на стадіоні спортивного клубу «Зірка» 
тривали фінальні ігри першості республіканської ради ДСТ 
«Слартак» з ручного м’яча. В цих цікавих і напружених поєдин
ках брали участь минулорічні чемпіони товариства — спартаківці 
Донецька, спортсмени Дніпропетровська. Запоріжжя, Кіровограда, 
Льпова та Чернівців.

Гандболісти Донецька з перших днів змагань знову довели, що 
в них с всі можливості не поступитись першістю і знову стати 
чемпіоном ДСТ «Спартак». Переконливу перемогу здобули вони 
над запорізькими спортсменами (28:8), потерпіли од них поразку 
дніпропетровські та львівські гандболісти.

На рівні з минулорічними чемпіонами виступали і наші спорт
смени. Вони не зазнали жодної поразки. 1 ось, нарешті, поєдинок 
з донецькими суперниками. Ця зустріч була чи не найбільш на
пруженою. І все ж наші земляки зуміли взяти верх над чемпіо
нами (16:13).

Отже, чемпіон змінився. Тепер турнірну таблицю очолили кіро- 
воградці. їм вручені дипломи першого ступеня республіканської 
ради ДСТ «Спартак» та цінні подарунки На другому місці до
нецькі спортсмени, на третьому — львівські.

• БАСКЕТБОЛ

Спасибі за перемогу
у своїй команді. У киян відзначився молодий 
Віктор Волков, на рахунку якого 18 очок.

Тепер у календарі українських баскетболіс
тів настане двотижневий тайм-аут. По 5 грав
ців з кожної команди — Коваленко, Смоляков, 
Мартинов, Філозоф, Капичко з «Будівельника» 
і Погуляй. Салухін, Єгоров. Новиков та Окіп- 
няк Із СКА в складі збірної республіки виїжд
жають на дружні турніри в Алжір і Гвінею.

(РАТАУ).

М ЛИЖЕ кожного дня з обласного центру 
в різні куточки нашої країни з турист

ськими путівками вирушають ті, хто лю
бить далекі мандрівки, бажає щонайкраще 
пізнати свій край, гарно відпочити.

Особливе пожвавлення на туристських 
стежках п літню пору. Ми визначили для 
кіровоградців ЗО маршрутів лише по пів
денному узбережжю Криму. Крім цього, 
наші туристи матимуть змогу виїжджати 
до Скадовська. Наприклад, для дітей під 
час літніх канікул сюди буде влаштовано 
шість заїздів.

Нещодавно з далекої мандрівнії повер
нулось близько чотирьохсот наших турис
тів, які відвідали Москву, Ярославль. Ар
хангельськ, Петрозаводськ, Ленінград. По
ловина з них — комсомольці, переможці 
ювілейного соціалістичного змагання. Всю
ди для кіровоградців були влаштовані 
екскурсії по місцях, зв’язаних з життям 
та діяльністю В. І. Леніна. ,

Нині до Ленінграда ми готуємо путівки 
ще для трьохсот кіровоградців. Турист
ським поїздом «Кіровоград» восени буде 
здійснено поїздки до Ульяновська, Казані, 
Москви, Ленінграда, інший маршрут — до 
Львова, Ужгорода, Кишинова, Одеси. А той, 
хто бажає побувати н столиці нашої Бать
ківщини — Москві, п будь-який час може 
звернутися в Світлозодську чи Кіровогра
ді в екскурсійне бюро і придбати путівку. 
Цим маршрутом скористаються п цьому 
році 360 чоловік

Ми також маємо двісті путівок для 
школярів, які у грудні здійснять подорож 
по південному узбережжю Криму, мати
муть нагоду взяти участь н морській про
гулянці па теплоході «Адмірал Нахімов».

Шириться сітка туристських маршрутів 

СЛАВУТИЧ 
ПРИЙМАЄ 
ГОСТЕЙ
по Кіроьоградщнні, Для туристів створено 
всюди щонайкращі умови для відпочинку, 
В Світлоподську, наприклад, відкрито ту
ристський табір «Дніпро». Тут матимуть 
можливість провести свою відпустку 629 ту
ристів. На березі Славутича закінчується 
будівництво туристського комилексУГ" де е 
стаціонарна база на 273 місця, клуб, їдаль
ня, спортивні майданчики, літній кінотеатр, 
стоянки для автотуристів, буде відведено 
місце і для тих, хто самостійно вирушив у 
мандрівку.

Крім Світловодська. п області ми те 
створили 50 оздоровчих таборів.

Наша турбота — допомогти кожному: 
I тим. хто бажає побувати в містах-гсроях, 
о наймальовничіших куточках нашої ра
дянської уемлі, хто вирішна провести від
пустку на березі Дніпра чи Чорного моря. 
Путівку можуть придбати І школярі, | мо
лоді робітники чи колгоспники. До їх 
послуг також прокатний пункт, де можна 
взяти з собою в дорогу намет, спальний 
мішок, надувний човен та інші речі, що 
згодяться п мандрівці.

В. ТВЕРДОСТУГІ, 
голова обласної ради по ту
ризмі' та екскурсіях.

ЗАКІНЧИЛИСЬ матчі першого 
и кола у цьогорічному чемпіо
наті для команд класу «Б», і хо
ча ці колективи не виборюють 
нині '(звання чемпіона республіки, 
чемпіонат проходить цікаво і на 
досить високому рівні. Цьому 
сприяє скорочення кількості 
команд до 28 (торік їх було 42), 
а також такі цілком спортивні 
умови чемпіонату, за яких перші 
три лауреати перейдуть на 1971 
рік до класу «А», а команди, що 
займуть 27 — 23 місця, залишать 
клас «Б».

Олександрійський «Шахтар», 
як відомо, змагається у першій 
зоні. Стартував він вкрай невда
ло, протягом перших п’яти турів 
був на останньому місці в зоні, 
проте, згодом дещо поліп шин 
своє становище. В активі коман
ди є ряд непогано проведених

Проміжний 
фініш 
команд класу „Б“

ХВИЛИНА
ВЕЛИКИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

Хто позавчера побував на Кіровоградському 
стадіоні, де місцеві футболісти зустрічалися Із 
спартаківцямн Івано-Франківська, побачив ці
кавий, захоплюючий поєдинок. З перших хви
лин матчу видно було велике прагнення 
господарів поля добитися перемоги. Вони 
діяли злагоджено, темпераментно, щоразу за
грожуючи воротам суперників.

Але остійні, як відомо, не із слабких, перед 

матчів: 1:1 з «Динамо» (Хмель
ницький), 1:0 у «Поділля», 0:0 
з «Авангардом» (Антрацит). За 
результатами першого кола 
«Шахтар» посів 10 місце, проте 
під лідерів його відділяють ли
ше 2 — З очка і, якщо колекти
ву пощастить трохи додати у 
другому колі, він може споді
ватись на місце у першій семір- 
ці, яке дасть змогу продовжува
ти чемпіонат у підгрупі, що зма
гається за 1 — 14 місця.

Як і слід було чекати, тон у 
змаганнях класу «Б» завдають 
«Локомотив» (Вінниця), «Хі
мік» (Сєвєродонецьк), «Верхо
вина». «Динамо» (Хмельниць
кий) — досвідчені турнірні 
бійці.

Почалось друге коло. У матчі 
з Хмельницьким аДинамо» олек- 
сандрійці зазнали поразки (3:0).

звітним матчем займали трете місце.в турнір
ній таблиці зони. Вони не лишалися в боргу 
перед кіровоградця.ми, теж гостро і небезпечно 
атакували їх ворота. Першими добилися успіху 
саме гост!_ і

З рахунком 1:0 на користь «Спартака» 
команди пішли на відпочинок. Та цс не демо
ралізувало наших земляків. Вони цього разу 
на диво грали добре. І це принесло їм бажану 
перемогу. Протягом однієї хвилини Борис 
Петров і Віктор Квасов провели у ворота гос
тей два м’ячі. Потім Андрій Товт і Олексій 
Кацман, який замінив травмованого Віктора 
Пригорка, довели рахунок до 4:1 на користь 
своєї команди.

Закінчився ЇХ обласний зліт юних туристів-краєзнавці в Кіровоградщиии. Переможця
ми стали спортсмени Бобрннеці.кою району, Світловодська та Гайворонського рапону.

На фото: команда юних туристів Маловнскіиського району (зліва напрано): Микола 
Король, Ніна Бистрова та Микола Хоменко, які перемогли в естафеті з орієнтування на 
місцевості. фото ю ЛІВЛШНИКОВА.

З ЛІТОПИСУ СПОРТУ

Чемпіон „Сільмапіу“
Була весна 1922 року. На плацу (за

раз на цьому місці парк В. І. Леніна) 
проходили чергові спортивні змагання 
курсантів кавалерійської школи імені 
Бу,іконного. Вершники вміло володіли 
шаблями, на повному ходу д^та.тн пе
решкоди.

Бід хлопчаків, які хотіли бути при
сутніми на заняттях майбутніх офіце
рів, не було відбою. Майже щодня сю- 

приходив і Сергій Олешко, Він го
динами дивився, як курсанти викову- 

-»ть складні вправи на турніку, треную
ться на футбольному полі.

В липні цього ж року п Єлнсаветграді 
проводилась перша олімпіада. По ма
совості, розмаху масштабів та ідейній 
Цілеспрямованості в місті ще не було 
подібних спортивних поєдинків. Брали 
участь у цих змаганнях і курсанти училища. • '

В програмі олімпіади — змагання з

легкої атлетики, фехтування, гімнасти
ки, боротьби. Важливе місце відводи
лось скачкам з доланням перешкод та 
бою з султанчиком.

Затамувавши подих, Сергій спостері
гав за поєдинками вершників. З цього 
часу він вирішив поступити до кавале
рійської школи і стати офіцером.

Та юнакові не вдалося поступити до 
школи — підвело здоров’я. Члени ме
дичної комісії порадили йому займа
тися спортом: взимку —- лижами, вліт
ку — легкою атлетикою, футболом, 
гімнастикою.

Спорт назавжди ввійшов у його жит
тя. Тому, навчаючись у школі, Сергій 
відвідує ще й курси по підготовці інст
рукторів по фізичній культурі та спор
ту. По закінченні інколи працює слю
сарем на заводі «Сільмаш» (зараз 
«Червона зірка»). Тут і розкриваються 
в повну міру Його здібності як органі-

затора. Сергія обирають головою спор
тивного товариства заводу. Та він не 
тільки влаштовує змагання | тренує 
волейбольну команду, а й сам бере 
участь у спортивних поєдинках. Сергій 
одним з перших на заводі здає норми 
на значок ГПО. В його активі — титу
ли чемпіона міста з стрибків у довжи
ну та з бігу па стометрівці.

Та найбільшого успіху Сергій Олеш
ко домігся на всесоюзних змаганнях 
товариства «Сільмаш». В Ростові він 
став чемпіоном на стометрівці та при
зером змагань з стрибків у довжину.

Коли Сергій пішов до лав Радян
ської Армії, його мрія — стати офіце
ром — збулась.

Гортаючи від часу пожовклі сторін
ки газет, архівні матеріали, часто зу
стрічаєш прізвище офіцера Сергія 
Олешка. Багаю було написано про йо
го взвод, який по всіх показниках був 
одним з кращих. 1 це не випадково. 
Командир був прикладом для солдатів.

У перші дні війни Сергій служив У 
Києві. Виконуючи особливе завданий 
при відході наших військ з міста/ він 
загинув смертю героя...

в. язловецькии.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, з липня.

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 - 
Новини. (М). Ю.І5 — Теле- 
агепство — «Піонері я». 
(Херсон). 10.45 — «Людпна- 
амфібія». Художній фільм. 
(ЛІ). 12.20 — «Об'єктив» (М). 
12.50 — Телевісті. (К). 13.00 — 
Музичний фільм «Остров'яни». 
(К). 16.20 — Новини. (М).
16.30 — Закриття (V Все
союзного зльоту піонерів. (Ле
нінград). 17.10 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «Ве

селе містечко». (ЛІ). 17.35 —» 
Телеальманах «Подвиг». (М). 
18.05 — Телевісті. (К). 18.30 — 
Наші оголошення. (Кірово
град). 18.35 — «День за днем». 
Інформаційна програма. (Кі
ровоград). 18.50 — Телефільм, 
(Кіровоград). 19.10 — «Клуб 
краєзнавців». (Кіровоград), 
20.10 — Програма «Час». (ЛІ), 
20.40 — Телетеатр мініатюр 
«13 стільців», (М). 21.40 — Те
левізійний художній фільм. 
(ЛІ). 22.48 — Концерт. (М).
23.00 — Змагання з легкої ат
летики на приз братів Зна- 
мелеььнх. (К). 21.00 — Теле* 
вісті. (К)

ДРУГА ПРОГРАМА. І8.30 — 
«Дай лапу, друже». Репортаж 
з виставки собаківництва. 
(Львів). 18.50- ФІльм-копнерт. 
(К). 19.25 — «Літо хлібороб
ське». (К). 19.10 — «Добрий
слід». (Телефільм. (К).

Т. в. о. редактора А. КРЯТЕНКО.
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КАПІТАНІВСЬКЕ 
МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 10

Учнлніцс юту« кваліфікованих робітників для цукрової 
промисловості з таких спеціальностей:АПАРАТНИК ВАРКІЇ ЦУКРУ - СЛЮСАР. ЦЕНТРИФУГУВЛЛЬНІІК - СЛЮСАР.САТУРАТЧИК - ШТУКАТУР-МАЛЯР.ОПЕРАТОР ФІЛЬТРІВ - ШТУКАТУР-МАЛЯР, ВИПАРННК-МУЛЯР,БРИГАДИР ВАПНЯНОВИПАЛЮВАЛЬНОЇ ПЕЧІ МУЛЯР,НАБИРАЧ ДИФУЗІЙНИХ НОЖІВ - ЕЛЕКТРОЗВЛР НИК. ЕЛЕКТРОМОНТЕР,СЛЮСАР КОНТРОЛЬМО-ВИЛПРЮВДЛЬНИХ ПРИЛАДІВ І АВТОМАТИКИ,НАБИРАЧ ДИФУЗІЙНИХ НОЖІВ - 7 О КАР ПО МЕТАЛУ.ОПІ-РЛТОР ДИФУЗІЇ - ТОКАР ПО МЕТАЛУ, ЦЕНТРИФУГУВЛЛЬНІІК - СТОЛЯР.

Учні, які закінчать училище, будуть направлсиі на ро
боту на цукрові заводи.

В училище приймаються юнак» і дівчата піком з 15 ро
вів, які закінчили 8—10 класів без вступних екзаменів, за 
конкурсом по оцінках, які вказані в документах про осві
ту, в групу електрозворювальників приймаються тільки 
юнаки віком з 15 років; в групу електромонтерів — юнаки і дівчата віком з 16 років: в групу КИП і автоматики — 
з освітою 10 класів.

Учні забезпечуються безкоштовним триразовим харчу
ванням, одягом, натільною білизною, взуттям, комплек
том постільної білизни і одержують готівкою третину за
робітку в період практики.

Гуртожитком в першу чергу забезлечуютьсн сироти та 
діти інвалідів Вітчизняної війни І праці.

Строк навчаннв — 2 роки, для груп но спеціальності 
слюсар КИП і автоматики — і рік.

При училищі працює вечірня школа. Прн вступі до учи
лища слід подати заяву на ім’в директора із зазначен
ням обраної спеціальності, свідоцтво або атестат про 
освіту, паспорт чи свідоцтво про народження, характе
ристику з школи або місця роботи, довідку про стан здо
ров’я (форма А’> 286), довідку з місця проживання із за
значенням складу сім’ї, автобіографію та 6 фотокарток 
(розміром 3x4 см).

Всі вступники проходять співбесіду з членами приймаль
ної комісії, приїздити на яку слід в строки, зазначені у 
виклику, чи вказані особисто прн подачі документів, 
Заяви приймаються до 10 серпня.

Початок навчання 1 вересвя 1970 року.
Адреса училища: селище Квпітанівка. Ііовомнрюрод- 

сьиого району, КІровоірадської області. Л1ПТУ Л 10.

на 1970—1971 навчальний рік
На стаціонарному відділенні v 

технікум готує:

а) па базі неповної середньої школи:
техніків-технологів по виготовленню форм високого друку; 
техніків-технологів по друкарських процесах оисокого 

друку;

б) на базі середньої школи:

тсхиіків-іехиолотів високого друку;
техніків-технологів плоского друку;
технікіч-механіків по експлуатації поліграфічних машин та 

устаткування;

бухгалтерів для роботи на поліграфічних підприємствах.

На заочному відділенні:

а) на базі неповної та середньої школи:
техніків-технологів по виготовленню форм високого друку; 
тсхніків-технологіс _ по друкарських процесах високого 

друку;
технікіп-тєхнологів плоского друку;
техніків-технологів брошурувально-палі і урною виробний іва.
б) на базі середньої школи:
бухгалтерів для роботи на поліграфічних підприємствах. 

Вступники здають вступні іспити:

а) на базі неповної середньої школи — українську або ро. 
сійську мову (диктант) математику (усно);

б) на базі середньої школи — українську або російську 
■мову і літературу (твір), математику (усно).

Для вступу потрібно подати заяву, свідоцтво про освіту (в 
оригіналі), медичну довідку (форма 286). три фотокартки 
(3x4 см)

Заяви Приймаються на стаціонарне відділення: иа базі 
неповної середньої школи — з 1 червня по Зі липня 1970 року: 
на базі середньої шкали — з 2 червня по 15 серпня 1970 року 

Заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня: 1970 року. 
Вступні Іспити проводяться з I по 20 серпня І970 року. 
Адреса технікуму: м. Львів-4, пл. Радянська, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 72 м. СВЕРДЛОВСЬКА 
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ДОНБАС)

на /970— 1971 навчальний
ка — 7-50 — 10 карбованців. Середньо
місячний заробіток — 250—500 нарбо- 
"мАШННІСТІВ ШАХТАРСЬКИХ Л1А- 
1ЯИН І МЕХАНІЗМІВ. Приймаються 
особи віком від 17 років I старші. Ден
на тарифна ставка — 5-90 без пре
міальних.

з дворічним строком навчання:
М А ШИ НІСТІВ ШАХТАРСЬКИХ 

ЕЛЕКТРОВОЗІВ (гяровозів) з вмін
ням викопувати ремонтні роботи. Прий
маються особи віком від 16 років і 
старші. Денна тарифна ставка 5 крб. 
S3 коп. Середній заробіток з преміаль
ними 200—250 карбованців.

МАШИНІСТІВ ВУГІЛЬНИХ КОМ
БАЙНІВ стругошіх установок і врубо-

оголошує набір учнів на навчання

В училище приймаються юнаки ві
ком від 16 до 23 років з освітою 6—10 
класів. Без вступних екзаменів.

Звільнені з лав Радянської Армії 
приймаються в першу чергу.

Училище готує спеціалістів таких 
професій:з річним строком навчання:

ПРОХІДНИКІВ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ 
І ПОХИЛИХ ОБРОБОК. Приймаються 
особи віком 17 років 1 старші. Денна 
тарифна ставка 7-50 — 10 карбованців. 
Середньомісячний заробіток — 250-400 
карбованців. „„„

ГІРНИЧИХ РОБІТНИКІВ ОЧИСНИХ 
ЗАБОЇВ. Приймаються особи віком 
17 років і старші. Денна тарифна стяв-

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКО
ВАНИХ РОБІТНИКІВ З СЕРЕД

НЬОЮ ОСВІТОЮ 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1970 — 1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ ФОРМОВКН - Прий
маються юнаки віком 17,5 років з освітою 8—10 класів (строк 
навчання 1 рік): _

СЛЮСАР) МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ - прийма
ються юнаки і дівчата віком 15 років з освітою 8 — 10 класів 
(строк навчання І рік).

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком 15 років з освітою 
8—10 класів (строк навчанні) 2 роки);

СЛЮСАРІ-САНТЕХ1ПКН — приймаються юнаки віком
15 років з освітою 8-Ю класів (строк навчання 2 роки); 

ТОКАРІ — приймаються дівчата віком 15 років з освітою 
8 класів (строк навчання 3 роки):

СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ — приймаються юнаки віком 
15 років з освітою 8 класів (строк навчання 3 роки);

СЛЮСАРІ-ІНСТРУЛЇЕНТАЛЬНИКИ по виготовленню і 
ремонту штампів, пристосувань і пресформ — приймаються 
юнаки віком 15 років з освітою 8 класів (строк навчання З 
роки).

Навчання в училищі безкоштовне. Всі учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, обмундируванням і спецодягом, а 
формувальникам надається обладнаний гуртожиток. Крім 
цього, всі учні одержують 53 проценти від зарплати під час 
виробничої практики.

Після закінчення училища всім випускникам видається 
атестат по спеціальності, а учням з трирічним строком 
навчання ще й атестат зрілості. ТІ, що закінчили училище з 
відзнакою, мають право поступити в Інститут поза конкур-

Початок запять 1 вересня 1970 року.
Вступники и училище пошіниі подати слідуючі документи: 

заяву па ім’я директора, свідоцтво про освіту, характеристи
ку із школи, свідоцтво про народженім, а ті, що досяглії 
16 років, — паспорт, медичну довідку про стан здоров’я, до
відку квартального комітету чи сільради з місця проживан
ня, автобіографію, довідку про склад сім’ї. 6 фотокарток 
розміром 3x4 с.м.

Прийом докумситіо проводиться щодня з 15 травня ц. р., 
крім неділі, з 10 до 18 годний.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої Революції 
№ 20. Телефони № 2-36-73 та 2-37-50.

ДИРЕКЦІЯ

рік.

вих машин. Віком 10 років і старше. 
Денна тарифна ставка — 8—10 вербо- 
“аі’Ціи 50 коп. Середньомісячний заро
біток 2о0—500 карбованців.

ЕЛЕКТРОСЛЮСАРІВ ДІЛЬНИЦІ 
ШАХТИ, Приймаються особи віком 
16,5 років І старші. Денна тарифна 
ставка 4—7 карбованців без преміаль
них.

АДРЕСА УЧИЛИЩА: м. Сверд- 
ловськ, Ворошиловградської області, 
тахта № 10, селище Володарського, 
міське профтехучилище № 72.

ДИРЕКЦІЯ.

ГОРЛІВСЬКИЙ
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ 
імені РУМЯНЦЕВА

оголошує прийом учнів 
на 1970—1971 навчальний рік

НА І і III КУРСИ ДЕННОГО 1 ВЕЧІРНЬОГО 
ВІДДІЛЕННЯ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

ПІДЗЕМНА РОЗРОБКА ВУІіЛЬНИХ РОДОВИЩ;
ПРИ И Ч А ЕЛ ЕКТРОМЕХАНІКА;

На перший курс денного і третій курс вечірнього та заочно
го відділення по спеціальності;

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИ
ЄМСТВ 1 УСТАНОВ.

На третій курс денно-о і вечірнього відділення по спеціаль
ності:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛО
ВОСТІ.

На перший курс приймаються особи, які успішно здгл» 
екзамени з російської мово (диктант) і математики (усно) в 
обсязі неповно-середньої школи.

Па третій курс приймаються особи, які успішно здали ек
замен э російської мови І літератури (гвір) 1 математико 
(усно) в обсязі середньої школи.

На вечірнє І заочне відділення приймаються особи, які 
працюють на виробництві по спеціальності, яку вивчають в 
технікумі.

Учні денного відділення забезпечуються гуртожитком І сти
пендією. Учні підземних спеціальностей | відмінники на
вчання одержують підвищену стипендію.

Заяви про прийом подавати на ім'я директора технікуму 
з додатком: документи про освіту (я оригіналі); копія сві
доцтва про народження; автобіографія; три фотокартки 
(розміром 3x4 см); довідка про стан здоров’я, (встановленого 
зразка, про відсутність хвороб, які перешкоджають в роботі 
на вугільних шахтах); копія трудової книжки, завірена під
приємством; характеристика із школи чи з підприємства; для 
військовозобов’язаних — військовий квиток або приписне сві* - 
доцтво — пред’являється особисто.

Особи, які досяглі) 10-річпого віку, без пред’явлення пас
порта, в технікум не приймаються.

Заяви приймаються з 1 травня по Зі червня 1970 року.
Вступні екзамени для учнів, які поступають па денне від

ділення — з 1 по 20 серпня 1970 року, на вечірнє і заочне 
відділення — з 15 червня по 25 липня і з 1 по 20 серпня 1970 
року (без виклику на екзамени не приїжджати).

Зарахування п число учнів з 21 по 25 серпня 1970 року.
Адреса: м. Горлівка, Донецької області, оул. Гагаріна, 40. 

Телефони: директор — 72-33-23, приймальна комісія: 7-58-57, 
навчальна частина — 7-52-13.

ДИРЕКЦІЯ.

ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРАДЕРЖАВШІЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 1. 1. МЕЧНИКОВАоголошує прийом ’студентів
а) ДЕННЕ 1ІАВЧАНЙЯ: механіко- 

математичний (математика); фізичний 
(фізика, астрономія); біологічний (біо
логія, фізіологія, зоологія і ботаніка)- 
геолого-географічннй (географія, гідро
геологія і інженерна геологія, геологія і 
розвідування нафтових і газових родо
вищ; спеціалізація — морська геологія)- 
хімічний (хімія); історичний (історія)’: 
філологічний (українська мова і літера
тура, російська мова і література); ро- 
маио-германської філології (англійська 
німецька, іспанська та французька мова 
і література); юридичний (привозная- 
ство):

на 1970—1971 учбовий рік па такі факультети і спеціальності:
б) ВЕЧІРНЄ НАВЧАННЯ: математи

ка, механіка, фізика, хімія, біологія, 
географія, Історія, російська мова і лі
тература, українська мова І література, 
романо-германські мови і література 
(англійська, німецька, французька і іс. 
панська), правознапство;
_ в) ЗАОЧНЕ НАВЧАННЯ: математика, 
біологія, зоологія і ботаніка, географія, 
російська мопа і література, українська 
мова і література, романо-германські 
мови і література (французька, англій- 
ька і німецька), правознавство. 
Заяви про вступ до університету прий

маються: на денне навчання—з 20 черв
ня по Зі липня, па вечірнє і заочне на
вчання — з 20 квітня по Зі липня.

Строк вступних іспитів; на денне на
вчання — з І по 20 серпня, па заочне і 
вечірнє навчання — (в два потоки) з і, 
но 20 червня та з 1 по 20 серпня.

Місце складання іспитів — м. Одеса,
Строк зарахування до складу студеи- 

тів: на денне навчання — з 21 по 
серпня, на вечірнє і заочне навчання — 
з 21 по ЗО серпня.

Університет має гуртожитки і їдальні,
Заяви і всі необхідні документи над

силати поштою або подавати особисто 
п приймальну комісію університету на 
адресу: м Одеса, вул. Петра Вели
кого. 2.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

оголошує прийом студентів
"а "е|,ш"6 курс ФакУльтету механізації і електрифікації 
сільського господарства по спеціальностях-

механізація сільського господарства-
ма°шіп"13аЦ ; теЖЛ0ГІЯ Ремонту’ сільськогосподарських 

• тіХйїХ «МШ. Пеммрепа

застосування електроенергії в гіні-тп..., 
електропостачання сільського господарство Г0СП0Лй',стиІ: 
Заяви приймаються до ЗІ липня ютп пЛ„. ’ .
Екзамени з 1 по 20 серпня. року-
Заяви иадсіїлати па адресу- 

проспект, 45. Приймальна комісія. м. Харків, 50. Московський

РЕКТОРАТ.

.МОЛОДОЙ КОММУИЛР. - к,фои,р„„0,0
«СМГ, ,. К,И1И(ЮД.

Дру«а1™ їм. Г. М. Димитрова, облас„ого упряпіІ|шл 
ПО пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкй, 2,

для дітей хворих на ревматизм
Проводить набір учнів на навчання і лікування 

в 1970 — 71 навчальному році до 1-Ю К^ІВ;
При вступі необхідно подати такі документи. КУР.°1

. чбл наплавлення рай(міськ).тікзрін, заяву
санаторну каРтк> ‘„ікотіі-іптсриату; свідоцтво про народжек- на ім’я Д''Р^ора й™Л'а' ’ пеня проживання; довідку про 
пЯ (оригінал), довідку з м є : пп„яття чіенів сім’ї; довід-гктіп сім’ї з зазначенням віку і заняття ілєиів _ки їДміс я роботи батьків чи опікунів про розмір заробітпоТ 
плати на серпень (батьки колгоспники пред яжтяють дов Д , 

про грошовий про розмір

Ж’Й'арГЇЇЬЛ"’ »сов«/
&ся’™кот1«?ь’її моя»®, п іяоземякя .0» 

виймаються англійська та німецька.
Школа розташована в центрі с«ли,«лс1?^ 

зручне автобусне та залізничне сполучення з усіма

лише Олександрівна, пуп- Лепіна. 89.
ДИРЕКЦІЯ.
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