
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАНІ

1. Скликати черговий XXIV з'їзд 
у березні 1971 року.

2. Затвердити такий порядок 
денний з'їзду:

1) Звітна доповідь Центрально
го Комітету КПРС — доповідач 
Генеральний секретар ЦК КПРС 
тов. Брежнєв Л. І.

2) Звітна доповідь Центральної 
ревізійної комісії КПРС — допові
дач голова ревізійної комісії тов. 
Сизов Г. Ф.

3) Директиви XXIY з’їзду КПРС 
по п'ятирічному плану розвитку 
народного господарства СРСР на 
1971 —• 1975 роки — доповідач 
Голова Ради Міністрів СРСР тов. 
Косигін О. М,

4) Вибори центральних органів 
партії.

3. Встановити такі норми пред
ставництва на XXIV з’їзд КПРС: 
один делегат з ухвальним голосом 
від 2900 членів партії і один деле
гат з дорадчим голосом від 2900 
кандидатів у члени партії.

4. Делегати на XXIV з’їзд КПРС 
обираються згідно з Статутом пар
тії закритим (таємним) голосуван
ням на обласних, крайових партій
них конференціях і з’їздах Ком
партій союзних республік. Вибори 
делегатів на з’їзд КПРС від^ Ком
партій України, Білорусії, Узбекис
тану і Казахстану провадяться на 
обласних партійних конференціях.
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Сесія Верховної Ради СРСР

Союзу і Рада Національностей 
Мандатні комісії і заслухали їх

Зсрна-яптар. Чисті, важкі, благодатним потоком спада« 
ють вони, очищені від насіння бур’янів та польового сміт« 
тя. Приємно комсомолці Вірі ФОЦІ, працюючи на то« 
ку, докладає своїх рук до того багатства.

Основ законодавства
РСР і союзних республік про

Про скликання чергового XXIV з'їзду КПРС

МОСКВА. (ТАРС). 14 липня відкрилася 
перша сесія Верховної Ради СРСР вось
мого скликання.

У Кремлі, в залі засідань палат Вер
ховної Ради СРСР, відбулись роздільні 
засідання Ради Союзу і Ради Національ
ностей. Депутати і численні гості палки
ми оплесками, стоячи зустріли керівни
ків Комуністичної партії і Радянського 
уряду.

Засідання Ради Союзу відкрив корот
кою промовою один з найстаріших депу
татів, перший секретар правління Спілки 
письменників СРСР К. О. Федін, Потім 
Головою Ради Союзу був обраний депу
тат О. П. Шитіков. Обрані також його 
заступники.

Засідання Ради Національностей від
крилося короткою промовою визначно
го радянського вченого, депутата Д. В. 
Скобельцина. Головою Ради Національ
ностей обрана депутат Я. С. Насріддіно- 

РАДА КОМСОМОЛЬСЬКИХ «ДОЗОРНИХ«
ХАРКІВ, 14 липня. (РАТАУ). 

Сьогодні тут відкрився все
союзний зональний семінар го
лів штабів «Комсомольського 
прожектора» України, Білору
сії, Молдавії, Латвії, Литви і 
Естонії. В ньому беруть участь 
чотириста юнаків і дівчат — 
представників більш як 600-ти- 
сячної армії комсомольських 
«дозорних» цих республік. Во
ни обміняються досвідом ро«

боти по виконанню рішень 
XVI з’їзду ВЛКСМ і Листа ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ «Про 
поліпшення використання ре
зервів виробництва та поси
лення режиму економії в на
родному господарстві».

З доповіддю виступив заві
дуючий відділом «Комсомоль
ського прожектора» ЦК

Початок янтарного потоку — у полі, де ходять комбайни. Один з кращих екіпа-
— комсомсльсько-молодіжндй. На фото’ комбайнер Федір БУДАК, кандидат у чле

ни КПРС. член Устинівського РК ЛКСМУ. ? помічник комбайнера комсомолець Мико
ла ДАВИДА.

ва. Обрані також заступники Голови 
палати.

На засіданнях палат було затверджено 
такий порядок денний сесії:

1. Обрання Мандатних комісій Ради 
Союзу і Ради Національностей.

2. Про створення Постійних комісій 
Ради Союзу і Ради Національностей.

3. Про затвердження Указів Президії 
Верховної Ради СРСР.

4. Обрання Президії Верховної Ради 
СРСР.

5. Утворення уряду СРСР — Ради Мі
ністрів СРСР.

6. Про проект
Союзу 
працю.

Рада 
обрали 
доповіді, утворили Постійні комісії па
лат.

Сесія Верховної Ради СРСР продовжує 
роботу.

ВЛКСМ Володимир Синельни- 
ков.

Програма семінару розрахо
вана на чотири дні. Ного учас
ники побувають в гостях у ро
бітничої і сільської молоді 
області, зустрінуться з комсо
мольським активом Харкова,

Сьогодні вранці юнаки і дів
чата побували па площі імені 
Дзержинського, де поклали 
квіти до підніжжя пам’ятника 
В. І. Леніну,

16 липня
1970 р.

Комуністи, які входять до пар
тійних організацій Радянської Ар
мії, Військово-Морського Флоту, 
внутрішніх і прикордонних військ, 
обирають делегатів на XXIV з їзд 
КПРС разом з відповідними тери
торіальними партійними організа
ціями на обласних, крайових парт- 
конференціях або з’їздах Компар
тій союзних республік.

Комуністи, які входять до пар
тійних організацій частин Радян
ської Армії і Військово-Морського 
Флоту, що перебувають за кордо
ном, обирають делегатів на XXIV 
з’їзд КПРС на партійних конфе
ренціях відповідних військових 
з’єднань.

СЭРАЗУ ж коло входу на 
- непоим'

тік стоїть 
непримітний вагончик. Тягнуться до 

нього люди у вільну хвилину. На вагон
чику вивіска: «Клуб політичної інформа
ції». А жартома звуть його:

«КАЮТ-КОМПАНІЯ».

У «кают-компанії» щоденно чергують 
агітатори. Ми потрапили на чергування 
секретаря комсомольської організації, 
начальника штабу «КП» Анатолія Будака. 
Він саме мудрував над номером «Ком
сомольського прожектора» і був дуже 
заклопотаний.

Кіуб політичної Інформації вабить не вн- 
глядо.ч-діяльністю. Секретар парторганізації 
Віталій Григорович Псрчун добре знає, що в 
гарячу пору звиклий до газети, радіо, телеві
зора хлібороб відчуває брак новин з усього 
світу. Віталій Григорович сам десять літ во
див трактора. 1 він створив для жниварю 
«кают-компанію», перший прочитав у ній лек
цію. За ним виступили учителька Ганна Олек
сандрівна Флорківська, завідуюча клубом по
літичної інформації бібліотекар Катерина Фе
дорівна Брнгар, голова правління колгоспу 
Павло Васильович Самусепко. Він і сьогодні 
зазирнув сюди, та лиш на хвальку.

— Вибачайте, — поспішав голона. — У ком
байнерів щось но ладиться...

і зник «газик» за хмарою бурої пилюки.
Невдовзі й ми поїхали у степ. І звідти, 

де лісосмуги, де неозора позолота нив, 
яскраво видно

ПРАПОР НАД СТЕПОМ.

Прапор піднімається на честь передо
вих комбайнерів і жниварів.

— Учора найкращих показників до
моглися комбайновий екіпаж Будаків та 
шофер Іващенко, — трохи сухувато ого
лошує вранці секретар партійної орга
нізації.

«Найкращих показників». Варто подумати 
над цими простими словами. Нелегким тру
дом, напруженням, безсонням по вінця напов
нені вони. А ще варто сказати, що екіпаж 
Будаків д'оенть своєрідний. Помічником у ком
байнера Андрія Семеновича його сип Володи
мир. Володимир звучить деіцо офіційно. Прос
тіше — Володя. Він — учень і ось так прово
дить спої канікули.

Шофер районного об'єднання «Сіль
госптехніка» Іващенко творить неймовір

не. Протягом одного дня автомашиною 
«ЗІЛ-ІЗО» він перевіз на хлібоприймаль
ний пункт у Долинську 258 центнерів зер
на, тобто зробив п’ять рейсів на віддалі 
58 кілометрів. 600 кілометрів за день, 
плюс час на навантаження і розванта
ження, плюс дорога не з найкращихі

Втім, немає тут дива. Рекорди стають 
доступними кожно/иу, коли різні ланки 
жниварів працюють злагоджено, як один 
механізм. Підтримують високий темп ко
совиці й обмолоту хлібів комбайнери

ПРАПОР
НАД

СТЕПОМ
А. Будак, М. Пустільник, Ф. Будак. При 
нормі 14 гектарів вони збирають пшени
цю на площі 18 — 20 гектарів за день. 
Автотранспортники А. Лашкул, В, Бу
дак, М. Декет та інші колгоспні шофери 
безперебійно перевозять зерно на тік. 
Тут діловито розпоряджається завідую
чий Микола Пашкул. Права рука у нього 
—- комсомолець Андрій Гунзір, слюсар 
тракторної бригади, який на період жнив 
став механіком. Простоїв Андрій не до
пустить, зерноочисні машини, наванта
жувальні і. розвантажувальні механізми 
працюють безперебійно. Є що возити.

Вночі якісь лічені і одним поле дрімав, 
на току — ні хвильки спокою. Тут роботу

Та 
У

(Закінчення на 2-й crop.).



іипия 1»ТО Р®*У-
„Молодий комунар

НАДСТЕПОМ
(Закінчення).

трн зміїні налагодили з допомогою комсомоль
ців. Віддавши день основній роботі, КОМСО
МОЛЬСЬКИЙ секретар Анатолій Будак, плановик 
Варя Гайпан, бухгалтерський працівник Кат?- 
рЙ'на Зозуля заступають на нічну зміну на то
ку. А вдень гам стрінете зовсім юних комсо
молок, ученицю Олю Губчик, Надю Кульбабу, 
їііоцерок Світлану Гладинець, Валю Будак.

Здається, на жнива в колгоспі імені 
Енгельса вирушилб все село Інгулець. 
<?сь по-дорослому серйозний, у великих 
окулярах шестикласник Анатолій Михал- 
кін. Власне, шестикласником він стане $ 
і вересня, а зараз — вантажник. Толя 
лопатою згрібає рештки зерна з кузова 
автомобіля, яке не висипалось при меха
нізованому розвантаженні. Таку ж служ
бу несуть брат Толі — Михайло, учень Во
лодя Карпенко. І нема такої сили, яка 
примусила б їх залишити автомобіль і 
циву. Горді тим, що для них, як і для всіх 
Жниварів,

ОБІД У ПОЛІ, 
КОНЦЕРТ — НА ТОКУ

У колгосп! імені Енгельса Устинівсько- 
го району добрі? налагоджене обслуго«

вування колгоспників, зайнятих на зби
ранні хлібів. Чи не найпершою починає 
роботу колгоспна їдальня, і до вечора 
не зна« спочинку завідуюча Любов Лит
виненко.

Смачні обіди готує їдальня. їх за графіком 
вивозять у поля, до жниварів. А потім достав
ляють механізаторам і легкий підвечірок.

Не залишаючи місця роботи, колгоспники 
також слухають лекцію, дивляться концерт. ДО 
них на тік завітала агіткультбригада районно
го Будинку культури. Відповідальний секретар 
районної організації товариства «Знання* 
О. А, Михайлов прочитав лекцію про станови- 
(цс на Близькому Сході. А після концерту — 
знову хліб.

#. # *
Шмигнуло у траву злякане пташеня. 

Пролетіла чорна степова чайка, тужли
вим криком відізвалась на гул моторів,

Валка автомашин зникла за обрієм. 
Хліб ювілейного року йде державі. З 
колгоспу імені Енгельса — понад 90Ї) 
центнерів щодоби,

І. ЧОРНОГОРЕЦЬ.
Устинівський район.

Фото В. КОВПАКА,

!<Ж

В ТІНІ АИСЯ, анонімнику. І воя 
правда, твій лист до редак

ції в основному об’єктивний. 
Комсомольська робота в селі 
Семенастому дійшла до такого 
стану, що ти мав прано написа
ти: «Комсомольська організація 
у нас не існує, а коли існує, то 
на папері».

Тп гріхи згущував фарби. Ду
маю. це тому, то бракувало у тебе 
точної інформації. Комітет інколи 
пробував заявити про себе, але ти 
цього, мабуть, не знав. Як не знав 
(чи вдавав необізнаного) І того, іцо 
секретар комітету Георгій Шокул 
човсім не Інструктор по спортивно- 
масовій роботі. Він, Георгій Степа
нович, міцно прив'язаний до ниви: 
тракторист. Один із кращих трак
тористів у колгоспі «Ленінський 
шлях» і заслуговує тих знаків по
ваги. які йому час під часу виявля
ли. Адже тому й обрали його сек
ретарем комсомольського комітету, 
що Шокул — зразковий виробнич
ник.

Я смію стверджувати, що ав
тор листа більше всіх відірва
ний віл комсомольської органі
зації, від життя сільської мо
лоді. Інакше не написав би він 
такого: З початку року у нас 
не проводилось жодних комсо
мольських зборів.Збори від
бувалися, хоч і з порушенням 
графіка, обговорювали важливі 
питання. Жаль тільки, що до 
обговорення і рішень бракува
ло дій.

Ще кілька слів про анонімника, 
щоб уже більше не повергатись до 
його таємничої особи І затаємних 
прагнень. Не мудруючи лукаво, ав
тор лнегп підписується стандарт
ним: «Молодь села».

• 120 гектарів зернових скошу
ють протягом дня комбайнери кол
госпу ім. Енгельса.

• Щодня з колгоспу у державні 
засіки надходить близько 900 цент
нерів хліба4

• Робота на току — в три зміни. 
В нічну працює комсомольська 
бригада.

@ Дихання току. Тут не лише готують зерно до від
правки державі ! для потреб колгоспу "та колгоспників. 
На току тепер влаштували свою резиденцію «прожекто
ристи». За випуском «КП» (Фото вгорі, зліва направо): 
начальник штабу Анатолій БУДАК і члени штабу Кате
рина НОСЕНКО та Микола ДЕКЕТ. А Саша ЗБОРО
ВІ ЕН КО перший побачить творчість «прожектористів».
• На току виступає агіткультбригада районного Бг- 

ліпіку культури. Угорський танок у виконанні Людмили 
КОМАР 1 Валерія СУХОГО викликав захоплення , то 
ліворуч).

НА МЕРТВІЙ точці
Даруй, невідомий товаришу. Я 

мав можливість розмовляти з пред
ставниками сільської молоді. Вони 
читали твого листа і були цілком 
відвертими. Суворо й пристрасно 
творили про недоліки. Тільки, всу
переч твоїй манері, називали свої 
прізвища. І сам Георгій Шокул, на- 
кривши мускулистою рукою списані 
гобою аркуші з учнівського зошита, 
з невеселою рішучістю промовив 
одне слово: «Правда»,

Тепер же повернемось ДО "ГО- 
ГО, шо найбільш тривожить, — 
до занедбаних справ комсо
мольської організації. На ка
зуси натрапляєш буквально на 
кожному кроці. Годі щось зро
зуміти в обліковій документа
ції. На обліку в організації 
понад ЗО членів Спілки. Але 
«живих», як висловився Г. Шо
кул, не більше половини цієї 
кількості. Решта розбіглась у 
невідомих напрямках без згоди 
і відома комсомольського комі
тету.

Зазериемо у місце, ' де має 
хазяйнувати молодь. Вражає 
книга обліку роботи сільської 
бібліотеки. Як правило, «масо
ві» заходи, котрі проводяться 
в приміщенні клубу, збирають 
8—10, зрідка до ЗО глядачів.

— Не йдуть люди до клубу, —

бідкається завідуюча бібліотекою 
Галина Данова.

Не йдуть, А чому?
Саме приміщення клубу не ство

рює таких умов, які можна звати 
нормальними. Підлога — що вули
ця, облуплені стіни. Та й зневажа
ють там людину. Мабуть, образли
во сельчанам, що для районного 
огляду" художньої самодіяльності 
найняли кількох «варягів» — учнів 
Кіровоградської школи по підготов
ці керівників хорових і танцюваль
них колективів. Завідуюча клубом 
Лариса Шокул не надав цьому 
фактові серйозного значення. І ніхто 
не зважає на психологічний ефект, 
протилежний бажаному. Молодь 
відвернулась від комсомольських 
вожаків, культосвітніх працівників. 
Склалось таке становище. коли 
юнаків і дівчат просять до клубу, а 
вони навідріз відмовляються. Досі 
не створена агіткультбригада, кот
рій через кілька днів слід би пока
зувати свою майстерність перед 
жниварями.

Зацікавити молодь — ось єди
но правильний шлях. Коли так 
можна висловитись, дозволити 
їй побачити саму себе, породи
ти впевненість у власних силах, 
ідучи від простого до складні
шого, від одноактної сценки до 
постановки серйозного твору, 
від стихійно складеної волей
больної команди до система
тичних тренувань у спортивних

секціях. Необхідно звільнити 
клуб від хуліганів, п’яниць, які 
відчувають себе там повними 
господарями і не дають можли
вості хоча б нормально подивіі- 
іись кінофільм. Тоді анонімник 
не мав би підстав для такого 
докору: «Жодного разу... не ба
чили увечері у клубі представ
ника (правління — І. Б.) кол
госпу, голови сільської Ради.,,»

Абсолютно байдужий комітет 
комсомолу до виробничої ді
яльності молоді. Не перший 
день точаться розмов и про КОМ
СОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІ колек
тиви. Знову спрацьовує інерція 
застою: розмови ділом не ста
ють. Завідуючий фермою вези- 
кої рогатої худоби Д. ф. Мечь. 
ник хотів би бачити серед 
п°.Яр?к а04 Одну к°мсомолку. 
Дарма, його просьби не знахо
дять відгуку

Комсомольський ватажок яв
но розгублений. Він не відає, 
як зрушити справу з мертвої 
точки. Та й коли трактористові 
час викроїти? Адже для нього 
завжди жнива і взимку, і 
влітку.

Обвини
ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
школи 
ПІЛОТІВ

Кіровоградська школа ви
щої льотної підготовки цю 
вільної авіації за своє деся
тиріччя Існування, яке колек
тив відзначив минулої субо
ти, випустила великий загін 
кваліфікованих спеціалістів. 
Численний загін штурманів 
Підготовлено тут і Для браті 
ніх соціалістичних країн.

Гості, що прибули на свя
то, з цікавістю слухали ви
ступ начальника школи і. С< 
Погорелова, який розповів 
про здобутки курсантів. А 
гордитись є чим. Колектив 
одним з перших освоїв Літа.- 
ки «АН-24», «ЯК-40». В цей 
урочистий вечір десяткам 
комсомольців школи було 
вручено грамоти Міністер
ства цивільної авіації та об
кому комсомолу.

М. АНДРІЄВИЧ.

.„І КОЛЬОРИ 
БУХАРИ

акварелей, 
час творчої по-

Близько 50 
написані під — —. 
дорожі по Середній Азії, 
привіз до рідного міста кіро
воградський художник Лео
нід Корнєєв.

На полотнах — історичні ти 
архітектурні пам’ятники 
древніх Самарканда та Буха
ри, нові квартали Ташкента, 
сюжетні сценки. побачені 
митцем під час відвідин 
Красководсььа та Ашхабада.

Зі слів автора — йому «по
везло». Приблизно раз на 
півріччя в цих краях випадав 
сніг, і мороз сягає тридцяти 
градусів, потім — різке під
вищення температури. Саме 
за таких умов і написані де
які полотна. В результаті — 
оригінальні і неповторні по 
композиції та підбору кольо
рів твори.

Зараз картини Л. Я. Кор- 
нєєва лід загальною назвою 
«По республіках Середньої 
Азії» демонструються в кіно
театрі «Хроніка».

Ю. .’ИВАШНИКОВ.

ЗА «ЕВРИКОЮ» — 
«РУБІН»

Нещодавно учні нашого 
технікуму здали останні ек
замени. Ті, хто склав екзаме
ни на «4» та «5» і виявив ба
жання оволодіти однією із 
будівельних професій, згур
товані п загони «Еврика», 
«Рубін», «Зоотехнік». Зараз 
45 комсомольців працюють 
на будівництві районного Бу
динку культури, птахофабри
ки, на новобудовах колгоспу 
«Україна».

Т. БОЙЧУК, 
секретар комсомоль
ської організації Зла- 
топільського зоотех
нічною технікуму. 
Новомиргород. 

сЗІ&вшш.

Коли Георгія Шокула обрали сек
ретарем комсомольської організа
ції. райком комсомолу домовився із 
правлінням колгоспу, що секретаре
ві створять добрі умови для гро- 
мадської діяльності. Але (в котрий 
уже раз!) констатуємо одне і те ж: 
сл°ва 3 Ділом не в’яжуться.

3 секретарем райкому комсо
молу Миколою Морозом мали наго
ду зустрітися із заступником голо
ви колгоспу «Ленінський шлях» 
І. С. Лаушем. Іван Степанович ко
ристується зараз усіма правами го
лови правління, оскільки останній у 
відпустці. Щиро шкодую, що не 
стопив У НЛС ₽озмовн- І'аряче спро
стовував неспростовне Іван Степа
нович, сердився на Шокула за щи
росердне визнання помилок, обурю- 
иоГненї0 ПР0СЯТЬ У

Авіор анонімки вважає, що 
пожвавлення діяльності комсо
мольської організації зразу 
вирішить проблему міграції, 
ио3п^РЄЧН0‘ ЦЄ надто пРимітив- 
!Є розуміння складних СУСПІЛЬ
НИХ процесів. Однак 
перед очима бурхливе

маючи

*Л7маД?^ЄИ ЮПак чи дівчина 
тиАї» п J ’ Перш ніж вируши- 
Так шойДп?йЖ У/ІевіД°мІсть. 
замісїї Райк°мові' комсомолу, 
тати? StT“ 'v 
слід 6« зЕ 6е "

Л;ш'трДа°СИТЬ 'Ва"ові ™а" 

с. Семена^ БЕЗДІТНИВ 

Новоу країнського району.

t



З стор. „Молодий комvнар“ їв липня 1970 року,—~—
О. МОТОРНИЙ

ОкІОКІИІІЯ 3 ЯБЛиНЕВОГО сяди
Дорога в самостійне життя. В одного вона починається із про

сторого заводського цеху, в іншого з високих риштувань новобудов, 
дехто її розмотує з порогу затишного кабінету.

В юної героїні нової повісті «Горлиця з яблуневого саду^, яку за
пропонував нашій газеті кіровоградський прозаїк Олександр Мотор* 
ний, ця дорога починається з шепоту степових вітрів і блаватних хлі
боробських світанків.

Письменник перегорнув звичайні будні нашої сучасниці, відтво* 
ривши чудові образи молодих і літніх хліборобів. '; ПОВІСТЬ

і.
...Настало жарке переджннв’я. Ко

лосся тужавію, наливалося важким 
янтарем. Весь степ дзвенів, як розпече
на черінь, під прозорим гарячим зводом 
неба. Якщо хмара, оперезана вогнен
ною блискавкою, і встигала спустити на 
&емаю мережаний подолок косих стру
менів, то лягали вони тільки росою на 
Лісосмуги, пшениці, кукурудзу, бу- 
ряччя...

По такій росі, не обминаючи пі ку
щів, які струшували з себе криштале
ві краплини, ні калюж, які хлюпотіли 
під ногами, йшла дівчина. Вона була 
мокра з ніг до голови. Біла кофтинка 
прилипла до тіла. Над степом щойно 
шуміла гроза, вона обійняла, немов 
крилом, весь простір від села до дале
кого лісу і застала дівчину в дорозі. 
Юнка зняла хустку 1 підставила лив- 
неві свою густу чорну косу, як цс роб
лять малі діти, приспівуючи: «Іди, іди, 
дощику»...

Гроза як налетіла. так і відійшла. 
г Відразу ж очистилося небо, виглянуло 

сонце, таке ж пекуче, як і раніше, вій
нув гарячий вігерець. Розпустивши ко
су на плечах, дівчина перейшла рося
ну сіножать і біля лісосмуги, де стоя
ла висока розцяцькована металева ар
ка. звернула до табору тракторно» 
бригади.

Короткий дощ загнав усіх під дах, І 
хлопці на веранді шмалко лупили «коз
ла». Удари об стіл лунали, мов пострі
ли, і захоплені грою. трактористи не 
помітили, коли дівчина підійшла зовсім 
близько.

— А до нас гостя’ — гукнув котрийсь 
Із них, занісши руку з кісточкою.

— А, Валя! — обізвався другий і важ
ко бухнув долонею по столі.

Гра продовжувалась, і тільки молод
ші з цікавістю зиркали на гостю. Часи, 
коли в бригаді працювала стара трак
тористка Байраченчиха, минули давно. 
Скільки після неї не приходило дівчат, 
то жодна з них не затрималась. Інша 
справа — сапальниці та полільниці. 
Забігають вони до табору частенько, 
щоб полаятися за криві квадрати та 
підрізані букети. В жнивах дівчатка їз
дять на комбайнах біля запилюжеиих 
соломокопнувачів. вантажать зерном 
машини на токах, ну, ще на других 
жнивах топчуть силос у ямах.

Коли Василь Степанович похвалився, 
що в бригаді працюватиме його племін
ниця, то всім було ясно, що і до чого. 
В інститут тепер поступити нелегко. 
Конкурси такі, що і чорт спіткнеться. 
А пробитися треба. Рідний дядечко 
влаштує дівчину в своїй бригаді об
ліковцем, -- якраз під цей момент ви
знали п’яничку Баклана. Всі, між Ін- 

-4*им. погоджувались, що вигнати його 
треба було, трактористи на нього давно 
зуб мали. І задоволені були, що прий
де новий працівник. Дівчина знаюча, 
тиха, скромна, сумирна, чесно і справно 
записуватиме і виробіток та витрату 
пального. Попрацює рік—другий, запа

сеться з колгоспу довідками та характе
ристиками, можливо, заслужить і кол
госпну стипендію, (о вже доріжка в 
Інститут проторена. Тоді знову або по
минай, як звали, або зустрічай інжене
ром. Про все це говорили відверто, на
тякали самому Мельникові.

Він давно ждав її приходу і сердив
ся, що невдячна племінниця чомусь від
кладає це з дня на день. То, переказу
вали, в школу пішла за документами, 
то в район поїхала, то ще чимось невід
кладним зайнята. Зародилася, було, 
думка, що, можливо, і зовсім не прий
де, а це ж на краше, — менше базіка
тимуть та дорікатимуть родством. А об
ліковець знайдеться.

— А, прийшла.' Та й онхлющило те
бе! — сказав дядько, побачивши дівчи
ну, що сходила на веранду. — Ну. сі
дай, грійся, — додав він, заглядаючи, 
щоб не пропустити свого ходу. Гра бу

— Тепер з бочки води ложка боло
та, через годину підтряхне, давайте, 
мабуть, пообідаємо, та вже й до ро
боти...

Він ще раз глянув на сонце і гукнув 
до куховарки:

— Текле! В тебе закипіло?.,
За кілька хвилин тракторист зсуну

ли столи, підставили ослони. Бригадир 
краяв паляницю широкими косарськими 
скибками. Запахло духмяним борщем. 
Тітка Текля наповнювала блискучі алю
мінієві миски, хлопці круто присолюва
ли — кожен собі і, пригладивши закут- 
трене волосся на голові, діловито ору
дували круглими дерев’яними ложками,

— Дядьку Вгснлю, а гостя ? — обі
звався Грнцько Лнхолатенко, високий, 
рудуватий здоровень. Як галантний ка
валер, він і тут не дав маху. Спритно 
підніс миску, ложку і навіть хлібницю 
переставив па той кінець столу, де ма
ла сісти Валя.

— Я Ще не заробила, — сказала 
дівчина.

— Ми, — пояснював Грнцько, — до
тримуємось загального закону: «Хто не 
робить, той не їсть». Але є до 
нього і окремий додаток: «Хто як 
їсть, той так І робить...»

— Сідай, сідай до гурту, — кивнув 
дядько.

Тут всі з жартами та сміхом загово
рили, шо колись так приймали тільки в 
запорожці, а тепер в механізатори: не

ПЕРЕДУМОВАВИСОКОГОГАРТУСПОРТИвнииКОМПЛЕКСДЛЯ ШКОЛЯРІВ БУДУЄ колгосп

ла в самому розпалі.І якби ще не пере
став дощ, то на нього б не нарікали.

Хтось із трактористів підставив виш- 
маруваного, замасленого ослінчика, 
Валя, зашарівшнсь, сіла на Його крає
чок.

— Привикай, — обізвався дядько. — 
В полі — не в хаті, тут і намочить, І 
висушить. — Він докінчив партію, від
горнув кістяшкн, глянув на небо, на 
ближні поля І звернувся до тракторис
тів: — Що ж, хлопці, оце наша нова 
працівниця, прошу любити і пова
жати...

Валя не знала, що їй робити. — цьо
го в школі не вчили. Коли всі подиви
лися на неї, вона тільки всміхнулася І 
ще більше зашарілася. Сиділи тут лю
ди вже літні, такі, що були ровесника
ми її батька — матері і молоді, такі, 
з якими сама танцювала в клубі. Ці ос
танні підморгували лукаво, мовляв, ми 
тут люди свої, поживеш — побачиш, 
сьорбнеш степового вітру—взнаєш, чим 
він пахне.

К бригадир уже хазяйнував:

виїси пі миску борщу, не справишся з 
кашею, заправленою підсмаженими 
іпварками, то який же ти козак, чи то, 
бач, робітник?

— У вас. я бачу, відстаючих нема. — 
пожартувала і Валя. — Борщ і каша, 
справді, були дуже смачні, пахли со
лодко степом і вітрами. В гурті їлося 
апетитно, і якби це іншим разом, то 
попросила б добавки.

Тітка Текля стояла з ополоником на
поготові.

Після всього вона розлила в склянки 
вогнистий, компот із свіжих черешень 
він іскрився, як вино. Але трактористи 
не брали солодкого. Вставши з-за сто
лу, кожен з півлітровим кухлем підхо
див до погрібця і точив з діжки густий 
шипучий хлібний квас. Коли нили його, 
то вилиці підіймалися, — такий він бхв 
ріікий та холодний.

Лихолагснко крутився весі, час біля 
Валі. Підніс ЇЙ склянку з компотом.

— Пий, — підморгнув, — те козацьке 
питво не для дівчаток...

(Далі буде).

і

так пізно будити 
будинку, 

її не тур-

кжнаші
п|ммьесн

Ось уже 
як Марій 

стоїть

II 14. Стукіт у вікно. Легкий, обережний. Негоже
’’ людину, та горе примушує. Сторожко спить господарка 

Піднімається, швидко одягається. Бо ж знає, що марно ніхто 
буватиме. Лічені хвилини — і вже на порозі.

— Що там?
— Та дружина...
Р.ио.м л нічним гостем пірнають в пітьму.

І отак Завжди.
ЗО років минає,
Омелянівна Веріелес 
на варті здоров’я дорожнн- 
ських трударів. В будь-яку 
пору доби вона поспішає до 
хворого, щоб надати необ
хідну медичну допомогу. 

Бути корисною людям — 
давня мрія Марії Омелянів
ни. Відчула юним комсо
мольським серцем, як важ
ливо бути сільським мед
працівником. Вступила в 
училище і дев’ятнадцятиріч
ним дівчам Щ“
рідне село 
фельдшера.

Громовицею прокотилася по радянській землі війна. ________
зичної служби Марія Вергелес з перших буремних днів — на передовій. 
Сталінград, Київ. Будапешт, Берлін... Великий І грізний шлях через 
лихоліття. Пізнала і гіркоту відступу, і радість перемог. Разом з піхот
ною ротою комсомолка Марія брала участь у запеклих боях, врятувала 
десятки радянських воїнів.

Настали мирпі дні. Повернулася в рідну Дорожнику. Знову очолила 
фельдшерсько-акушерський пункт. Завжди людно в кабінеті завідуючої. 
Тут вони знаходять теплий прийом, чують привітне слово і добру пора
ду. Запрошують від-идати хворого вдома. Знають: ніколи не відмовить 
Омелянівна.

За ці тридцять років разом з Марією Омелянівною працювало чима
ло молодих медиків. Вона допомагала їм пабути практику і найголов
ніший скарб — чуйне ставлення до людини. Зараз вони працюють в різ- 

.иях респУблІки, шлють теплі листи своїй наставниці. Шана й 
? п„І>а„>°АНОС1ел1>чаі1 ~ наЙяраща винагорода за сумлінну працю. Добром 

дов'р ям °ІдплачУють дорожипці своєму фельдшеру. 1 найпершою 
ікс. и ’.. и£ого е тс- шо її неодноразово обирали земляки до місцевої 

ради \ОїимІТ„іай1'л.’*.? ТР>Д,,ТЬС" медид Вергмес І в складі жіночої

Омелянівна виходить у ніч повернулась в
з дипломом

Лейтенант ме-

Володимир БАЗИЛ ЕВСЬКИ И
ВЕТЕРАНИ
Здається нам — вони як всі досюту: 
Йдуть на роботу, квапляться п завком. 
Надпланово примножують чесноти — 
З авоськами стоять за молоком.
З нічної повергаються додому. 
Малих онуків бавлять на руках.
Не гребують, буває, й валідолом, 
Ціпочками підтримуючи шлях.
Пенсіонери — йдуть неквапним кроком 
Десь обіч тротуарів гомінких. 
Поглянувши, подумаєш нівроку — 
Невже це в пісні мовиться про них?
А де ж той шал. що мов мінна затяжка 
Хмелив їх люто й вів у незабудь? 
Сутуляться, бухикаючи тяжко, 
Літа й недуги їхні плечі гнуть.
Але заждіте: стримано І строго,
В костюмах празникових як один. 
Вони стрічають свято Перемоги 
У славний день народних іменин.
РозчісанІ, урочисто-щасливі,
При всіх своїх медалях-орденах, 
Оснащені, як соняхи по зливі, 
їдуть вони —І молодів шлях.
Ідуть неквапно, трішечки картинно, 
Мов розсувають обрії грудьми, 
О и к збагнути нам н оту хвилину 
їх висоту, що не сягнули ми?
Під майво стягів, нехтуючи рани. 
Тамуючи гучне серцебиття, 
Крокують по майдан^' ветерани. 
Білоголові лицарі життя.

ради артілі імені Леніна. ‘ -------'
"нр®СЛи У Марії Омелянівни. Віктор після служби в 

‘‘’^-гойній '•££?'! п,ш1>0 вчитись — буде агрономом, а Тамара пішла по 
натер і ХтоГаЛІ Гі Суде мед"ком- Може. прийме медичний пункт від 
як їх матн-трутівни *0М° ЛИШе од,,е: сУДУть діти корисними для людей.

f котовськии.
с. Дорожника, 
Вільшанського району.

ПОГОДА
Вдень 16 липня 

на території об
ласті і міста Кі
ровограда перед
бачається мінлива 
хмарність. В за
хідних районах — 
місцями коротко»^ 
ЧаСЯИЙ ДОІЦ. ПО' 
місту без опадів. 
Вітер південний, 
помірний до силь- 

( ного. Температу
ра повітря по об
ласті 28—33, по 
місту 20—-ЗІ гра
дус тепла.

І
МММ
/^1»... .

Педагогічні колективи шкіл Бобрннецького району в спів
дружності з комсомольськими активістами з року в рік по
ліпшують роботу по фізичному вихованню школярів. Бобрнн- 
чани останнім часом подбали про будівництво спортивних 
споруд, і їх досвід нині вартий наслідування.

Ініціаторами цього важливого починання були педагогічні 
колективи дитячо-юнацької спортивної школи, Палацу піоне
рів, кількох колгоспів. Спеціалісти ДЮСШ стали консуль
тантами, коли сільські будівельники вирішили допомогти 
школам у будівництві спортивних майданчиків. Наприклад, 
для восьмирічної школи було запропоновано спорудити спор
тивний комплекс, в якому передбачалось мати майданчик 
для спортивних ігор, легкоатлетичний корт, майданчик для 
гандболістів, волейболістів, баскетболістів, сектори для ме
тання грана ги, диска, штовханні! ядра, універсальна яма для 
стрибків. А поряд — сектор для гімнастів. Тут — комбінова
на установка для підвісних приладів (канатів, жердин, кі
лець, трапецій), гімнастичні драбини, перекладини, бум, 
колода, бруси, гімнастична стінка. 1 окремо — майданчик 
для настільного теніс«.

А для середніх шкіл запропоновано, окрім цього, креслен
ня футбольного нотя, бігових доріжок.

Одними з перших в районі взялися за будівництво спор
тивних споруд для школярів Олексіївської, Кстрнсаиівської 
середніх та Тарасівської восьмирічних шкіл місцеві колгоспи. 
В 22 з 37 восьмирічних та загальноосвітніх шкіл.вже збудо
вано спортивні комплекси з спеціальним покриттям. Педаго
гічним колективам чимало допомогли в цьому напрямку пра
цівники автомотоклубу, районного шляхового відділу, 
районного відділення «Сільгосптехніки».

Тісний контакт постійно існує між педагогічним колективом 
Тарасівської восьмирічної школи та правлінням колгоспу 
імені Суворова. Викладач фізкультури Г. Герасименко дов
гий час був ватажком у колгоспних фізкультурників. 1 нині 
він на громадських засадах тренує сільських спортсменів. 
ЛПж шкільними та колгоспними спортсменами регхлярно 
відбуваються змагання. І коли зайшла мова про будівництво 
спортивного комплексу в школі, керівники артілі виділили 
кошти, техніку, людей. Тепер уже тут збудовано добротні 
Ігрові майданчики, закінчується будівництво спортивного 
залу. Поліпшення спортивної бази сприяло і підвищенню 
майстерності юніорів. Наприклад, волейболісти Тарасівської 
восьмирічної інколи були переможцями у фіналі обласних 
ігор піонерів серед команд сільських шкіл.

Подібні стосунки і між правлінням колгоспу «Комінтерн» 
та педагогічним колективом Бобринецької восьмирічної шко
ли № 3. Нині в школі є ціле спортивне містечко, де до 
послуг школярів баскетбольний та волейбольний майданчик, 
легкоатлетичний корт, футбольне поле. Комсомольці місце
вого колгоспу разом з школярами посадили навколо ста
діону тисячі декоративних дерев.

Досвід колгоспу імені Суворова та «Комінтерн» насліцув.т- 
лн і трудівники артілі імені Леніна, які допомагають буду
вати середню школу в Рощахівці. А разом з школою споруд
жується і споргипний комплекс.

Техніку, будівельні матеріали виділили для спортивних 
майданчиків колгосп імені XXI з’їзду КПРС. На будівельний 
майданчик виїхали бульдозери, трактори з причепами, авто
машини, які привезли лісоматеріали, труби, щебінь, пісок. 
Разом з будівельниками працювали сільські комсомольці, 
учні Новаградівської середньої школи.

Значну шефську допомогу в спорудженні спортивних май
данчиків для учнів Кстрнсаиівської середньої школи надало 
відділення «Сільгосптехніки». Для цього було виділено ще
бінь, 330 автомашин жорстви, глину, пісок, зруби, і бас
кетбольні та волейбольні майданчики, гімнастичний корт 
були споруджені вчасно. Керівництво відділення «Сільгосп
техніки» допомогло також Нопоолексіївській та Бобринсцькій 
•V; І восьмирічним школам, районному Будинку піонерів.

Коли в Олекс іївській середній школі було розпочато будін- 
ниціво спортивного комплексу, за справу тут взялись шефи 
з авгопідпрц£иства № 10031 (директор А. Поліїт). батьки 
школярів...

Закінчувався навчальний рік. Учні намагалися якнайкраще 
скласти іспити з загальноосвітніх дисциплін. 1 всюди також 
тривав екзамен з військово-технічної та сцортипної підготов
ки. Ного склали найкраще там. де завчасно подбали про 
будівництво спортивних споруд. Бо саме наявність хороших 
гімнастичних залів, стадіонів, легкоатлетичних кортів сприяє 
поліпшенню роботи спортивних секцій. І фізичний гарг юна
ків та дівчат стає все помітнішим і помітнішим.В. НЕЧИПОРЕНКО, 

інструктор по фізкультурі 
та спорту при облпрофраді.

У ГОМЕ.ІІ —-
НІЧИЯ

Позавчора відбувся пе
редостанній іур першого ко
ла змагань команд другої 
групи класу «А». Кіровоград
ська «Зірка» зустрічалася в 
Гомелі з «Гомсільмашем», 
Незважаючи на те, що біло
руські спортсмени замика
ють турнірну таблицю пер
шої зони, вони 'пінять впер
тий опір більш сильним су
перникам. Так, у поперед
ньому турі вони з двадцяти 
двох команд зони виявилися 
найбільш результативними, 
забили у ворота авашардів- 
ціп Тернополя чотири м’ячі, 
а я свої пропустили ляше 
один.

І цього разу гомельчани 
вистояли проти натиску кіро- 
воградців. Правда, в пер
шому таймі Віктор Квасов 
забив гол, суддя спочатку 
зарахував його, а через мить 
змінив сное рішення, моти
вуючи тим, що Квасов був у 
положенні поза гри. Так, 
нульовою нічиєю І закінчив
ся матч.

Кіровоградський авангар- 
дівець Вячеслав Рагозін — 
один з найспльпішнх іитаїї- 
гістіп області. Він — чемпіон 
обіасті серед юніорів цапів- 
середньої ваги, член збірної 
команди HP «Авангард*. 
Вже в цьому році Вячеслав 
двічі поліпшував рекорди об
ласті.

Па знімку: В. Рагозін 
долає рекордну вагу.

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ. 17 ЛИПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — «Тобі,
юність». (ЛІ). П.00 - ТелевІС- 
ті. (К). 11.10 — ФІльм-концерт, 
(К). 12.00 — Кольорове телеба
чення. «Нові пригоди невловн-

мнх». Художній фільм. (ЛІ), 
13.20 — Новини. (ЛІ). 17.00 — 
Кольорове телебачення. «Ви
ставка Буратіно». (ЛІ). 17.30 —• 
Назустріч XXIV з’їзду КПРС, 
«Розповіді про комуністів». Те
ленарис. (Харків). 17.40 — Те- 
левІс гі. (К). 18.05 — Для шко
лярів. «Учнівська виробнича», 
(Дніпропетровськ). 18.35 — 
«День за днем». Інформаційна

програма. (Кіровоград). 1S.5O-« 
«Рейдова на жнивах». (Кірово
град). 19.00 — Кольорове те
лебачення. Першість СРСР а 
баскетбола. ЦСКА — «Жальф 
ріс.» В перерві — «Новини»« 
(ЛІ). 20.40 — Програма «Час»» 
(ЛІ). 21,10 <— Для молодГ.
«Клуб паука». (К). 22.10 -»
Художній фільм «ЛЛнкола Бау
ман». (Кіровоград).

Редактор в. ПОГРІБНИЙ,
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ІНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1970-1971 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
на курси ТРАКТОРИСТІВ-МАШИНІСТІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ.
Строк навчання — 2 роки.
Приймаються юнаки і дівчата віком 15 років і 6 місяців з освітою 8, 9, 10 класів.
На курсах трактористів 111 класу строй навчання 1 рік, на курсах трактористів — (і мі

сяців. Приймаються юнаки і дівчата віком 17 років.
При училищі організований консультпункт Устннівської заочної середньої школи, де 

учні можуть заочно навчатися у 8, 9 10 і 11 класах загальноосвітньої школи.
Для вступу п училище необхідно додати такі документи: заяву на ім’я директора, на

правлення радгоспу чн колгоспу, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народження чи пас
порт, характеристику зі школи, довідку про стан здоров’я, довідку з місця проживання, 
довідку про склад сім’ї, 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Прийняті в училище забезпечуються: стипендією в розмірі 10 карбованців на місяць, 
сімейні — 20 карбованців на місяць, спецодягом.

Документи приймаються щодня.
Початок занять з 1 вересня 1970 року.
АДРЕСА УЧИЛИЩА: с. Інгульське Устинівського району. Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

Оголошує набір учнів на 1970 — 1971 навчальний рік

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 5

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1970-71 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує висококваліфікованих спеціалістів з таких професій: 

МУЛЯРИ, ТЕСЛЯРІ, ШТУКАТУРИ, ШТУКАТУР И-МАЛЯРИ, СЛЇОСА- 
РІ-ТРУ БОУКЛАДАЛ ЬН И КИ, СЛЮСАРІ-МОНТАЖНИКІІ, СЛЮСАРІ-МОН- 
ТАЖНИКИ ПО ЗАҐАЛЬНОМОНТАЖНИХ РОБОТАХ 1 ОБЛАДНАННЮ 
ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, СТОЛЯР1-ТЕСЛЯРІ, МАЛЯРИ.

В училище приймаються юнаки І дівчата 
освітою 8—10 класів без вступних екзаменів.

Строк навчания на базі восьми класів — 
сів — 1 рік.

В училище приймаються демобілізовані
Армії, які проходять навчання по скороченій .... ..
виплачується стипендія в сумі 63 карбованці на місяць.

Учні забезпечуються безплатним гуртожитком, триразовим 
харчуванням, обмундируванням, культурно-побутовим обслуго
вуванням.

При бажанні учні можуть відвідувати загальноосвітню школу робіт
ничої молоді (8—10 класи).

Початок занять 1 вересня 1970 року, Вступники в училище подають на 
Ім’я директора такі документи: заяву, автобіографію, паспорт чи свідо
цтво про народження, документ про освіту, довідку з місця проживання 
з зазначенням складу сім’ї, характеристику з школи, 4 фотокартки 
(розміром 3x4 см). Документи приймаються в канцелярії училища чн 
надсилаються поштою.

Адреса училища: Кіровоградська область, м, Олександрія, селите 
Димитрове, вул, Трудрезервів, 23. ДИРЕКЦІЯ

віком 15 років І старше з

1—2 роки,

воїни з 
програмі

на базі 10 кла-

лав Радянської 
(6 місяців), їм

для підготовки по спеціальностях:
столяр-тесляр, муляр, облицювальних-гииточннк, штукатур, маляр.

До училища приймаються без екзаменів 
юнаки віком 15 — 17 років та дівчата до 20 
років, які закінчили 8—10 класів, а також 
демобілізовані з лав Радянської Армії.

В учивнщі учні можуть набути одноразово 
спеціальність і середню освіту.

Строк навчання но спеціальностях маляр та 
штукатур 3 роки на базі восьмирічки. Після 
закінчення за цим фахом училища видається 
атестат про присвоєння спеціальності і атестат 
про загальну середню освіту.

Строк навчання по спеціальності муляр, шту
катур, маляр та облицювальпик-плиточішк — 
І рік, столяр-тссляр — 2 роки на базі 8, 9, 10 
класів.

При училищі е також 9—10 класи вечірньої 
загальноосвітньої середньої школи.

Всі учні, незалежно иід строку навчання, пе
ребувають на державному забезпеченні (трира

зове харчування, обмундирування та гурто
житок).

. Час навчання в училищі зараховується в тру
дов їй стаж.

Під час виробничого навчання учні одержу
ють грошову винагороду в розмірі 33 проценти 
від суми вартості виконаної роботи.

Училище розміщено в добре обладнаному но
вому триповерховому приміщенні з спортивним 
та актовим залами. Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати заяву, свідо
цтво про освіту, свідоцтво про народження або 
паспорт, довідку з місця проживання з зазна
ченням складу сім’ї, .характеристику школи, 
три фотокартки 3x4.

Початок занять 1 вересня.
АДРЕСА УЧИЛ11ША: м. Кременчук Полтав

ської області, вул. Першотравнепа, 12.
ДИРЕКЦІЯ.

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 ФОРМОВКИ - прий
маються юнаки віком 17,5 років з освітою 8—10 класів (строк 
навчання І рік);

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ — прийма
ються юнаки 1 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 навчання 2 роки);

СЛЮСАР1-САНТЕХНІКИ — приймаються юнаки віком 
15 років з освітою 8-Ю класів (ттрок навчання 2 роки);

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

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

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

Навчання в училищі безкошювве. Всі учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, обмундируванням 1 спецодягом, а 
формувальникам надається обладнаний гуртожиток. Крій 
цього, всі учні одержують 33 проценти від зарплати під час 
виробничої практики.

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

Початок завять і вересня 1970 року.
Вступники в училище новин) подати слідуючі документи: 

заяву на ім'я директора, свідоцтво про освіту, характеристи
ку із школи, свідоцтво про народження, е ті, що досягли
16 років. — паспорт, медичну довідку про стан здоров’я, до
відку квартального комітету чи сільради 8 місця проживан
ня, автобіографію, довідку про склад сім'ї, б фотокарток 
розміром 3x4 см.

Прийом документів проводиться щодня в 15 травня Ц. р., 
крім неділі, з 10 до 18 години.

Адреса училища: м. Кіровотрад, вул. Жовтневої Революції 
№ 20, Телефони № 2-36-73 та 2-87-50.

ДИРЕКЦІЯ

Професійно- 
технічне
училище 
при
Кіровоград
ському 
об’єднанні 
«Укрголовм’ясо»

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1970—1971 
навчальний рік.

Училище готує робітників 
для м’ясної промисловості.

Строк навчання один рік. 
Прийом заяв до 15 серпня. 
Початок навчання 1 ве

ресня.
Училище приймає юнаків і 

дівчат від 17 років і старше, 
з освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються сти
пендією в розмірі 18 карбо
ванців (та 3 карбованці 
квартирних), триразовим без
платним харчуванням, спец
одягом і форменим одягом.

При училищі є вечірня се
редня школа.

Гуртожитком училище не 
забезпечує, а розміщує учнів 
на приватних квартирах.

Вступники повинні подати 
іаяву на ім’я директора, ав
тобіографію. документи про 
освіту та народження, довід
ку про стан здоров’я, три 
фотокартки (3x4 см), довід
ку з місця проживання.

Адреса училища: м. Кіро
воград, Обознівськс шосе, 
м’ясокомбінат.

ДИРЕКЦІЯ.

ГАИВОРОНСЬКЕ
СІЛЬСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 5

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів

Училище готує:
ТРАКТОРИСТІВ-ЛІАШПІПСТІВ ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ. Строк ка

вчання — 2 роки.
ТРАКТОРИСТІВ-МАШИНІСТІВ З КЛАСУ. Строк навчання - 1 рік.
СЛЮСАРІВ ПО РЕМОНТУ ТРАКТОРІВ, АВТОМОБІЛІВ 1 СІЛЬ

СЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН. Строк навчання — 1,5 роки.
Приймаються юнаки і дівчата з дворічним І півторарічним строком 

навчання віком 15,5 років і старше; з однорічним строком навчання —< 
.16,5 років і старше.

До заяви додаються такі документи: свідоцтво про народження, 
автобіографія, характеристика із школи, а для працюючих з міс
ця роботи, свідоцтво чи довідка про освіту, направлення колгоспу, 
радгоспу, «Сільгосптехніки», довідка з місця проживания, фотокартки 
розміром 3x4 см б штук, паспорт (для вступаючих старше 16 років) по
дається особисто.

Заяви і документи можна подавати щоденно особисто, або пересила
ти поштою.

Початок занять з 1 вересня 1970 року.
Прийняті в училище забезпечуються безкоштовно підручниками, 

3-разовнм харчуванням, одягом, взуттям, гуртожитком (а проживаючі 
на квартирах — постільними речами) та стипендією о розмірі 10 крб. в 
місяць для одиноких і 20 крб. в місяць сімейним.

Учні мають можливість при училищі підвищувати свій заіальноос- 
вітній рівень у вечірній школі (за 0—11 класи), користуватись художньою 
літературою з бібліотеки училища, брати участь в гуртках художньої 
самодіяльності, духовому оркестрі, технічних та спортивних гуртках.

ЗВЕРТАТИСЯ НА АДРЕСУ: м. Гайворон Кіровоградської області,
вулиця Чапаева, 14.

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА
СЕРЕДНЯ ШКОЛА-1НТЕРНАТ
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1970-1971 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДО 1—10 КЛАСІВ

При вступі необхідно подати такі докумен
ти:

ваяву на Ім’я директора школп-інтеряату; 
свідоцтво про народження (оригінал); 
довідку з місця проживання — про склад 

сім’ї з зазначенням піку і заняття членів 
сім’ї;

довідку з місця роботи батькіт чн опікунів 
про розмір заробітної плати за серпень, (бать- 
кн-колгосгцнки пред’являють довідку про 
грошовий помісячний заробіток за весь 1969 
рік, баїьки-пенсіоіісрн довідку з відділу соц
забезпечення про розмір одержуваної пенсії);

медичну довідку про стан здоров'я (картка 
щеплень, аналіз на дифтерію, глисти, довід
ку оро епідемоточеиіія, довідку зід нашкірно

го лікаря, окуліста, вушного, довідку про за
гальний стан дитини;

особову справу учня (документи про .освіту).
Навчання ведеться українською мовою, з 

іноземних мов тнвчаються англійська та ні
мецька.

Школа розташована в селищі Паїпаївка і 
має зручне залізничне та автобусне сполучен
ня з усіма міепімп і районами області.

Прийом документів щоденно з 8 до 16 годив, 
крім иеділі.

За довідками звертатись в канцелярію шко- 
лн-інтериату: м. Олександрія, селище Пан- 
таївка. ДИРЕКЦІЯ.

НОВОБУЗЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ
ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

на 1 курс стаціонарного навчання (від
ділення механізації та електу .фікації) 
та на і і 111 курс заочного навчання 
(відділення механізації).

Технікум готує техніків-механіків по 
експлуатації та ремонту маиіинно-трак- 
тор.чого парку та техніків-електриків по 
експлуатації електроустановок.

На І курс стаціонарного і заочного 
відділень приймаються особи, що закін
чили 8 класів та успішно складуть 
вступні екзамени з української або ро
сійської мови (диктант) та математики 
(усно).

Випускники середніх шкіл приймаю
ться тільки на 111 курс заочного відді
лення після здачі вступних екзаменів 
а української Або російської мови та

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
літератури (твір) і математики (усно).

При зарахуванні в технікум береться 
до уваги також шкільна успішність.

Відмінники навчання зараховуються 
без екзаменів. Поза конкурс до техніку
му зараховуються особи, направлені на 
навчання підприємствами та організа
ціями з виплатою стипендії за їх раху
нок, а також особи з трудовим стажем 
та демобілізовані з армії.

Забезпечення стипендією та гуртожит
ком па загальних умовах. Вступники 
подають поштою або особисто докумен
ти: заяву, встановленої форми, доку
мент про освіїу в оригіналі, автобіогра
фію. довідку про стан здоров’я, три фо
токартки. Крім того, особи, направлені 
на завчання, а також вступники з тру

довим стажем подають про це відпо
відні документи.

На вступні екзамени з’являються за 
викликом технікуму в період з 1 по 20 
серпня (стаціонар) та з 10 жовтня по 15 
грудня (заочники).

Початок навчання на стаціонарному 
відділенні з 1-го вересня, на заочному— 
з 2-го січня 1971 року.

При технікумі для всіх бажаючих 
працюють платні заочні та стаціоЯариІ 
курси по підготовці до вступних екза
менів.

Звертатись за довідками та направля
ти документи на адресу: м. Новий Буї, 
Миколаївської області. Червона пло
ща, ІЗ. Телефон: 0-46 та 2-43.

ДИРЕКЦІЯ.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград.

м, Кіровоград, вул. Луначарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 1-45 35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул- Глінки, 2.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує прийом учнів
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:
мулярів, штукатурів, теслярів, малярів (строк навчання 

один рік);

столяріп-іеслярів, малярів-иїтукатурів (сірок иавчоння два 
роки)

Пріїймиюіься юнаки та дівчата 1954—1955 років народяїен- 
вя з освітою 8—10 клосіи.

Учні забезпечуються безплатним харчуванням, обмундиру
ванням. спецодягом, гуртожитком і одержують 33 процент» 
сум, зароблених в період виробничої практики.

Для вступу треба подати заяву па Ім'я директора, автобіо
графію свідоцтво про народження, паспорт, документи про 
освіту (в оригіналі), характеристику з школи, довідку з міс
ця проживання, довідку про сімейле становище 1 6 фотокор’ 
ток розміром 3x4 см.

Документи приймаються до 25 серпня.
Початок занять — І вересня 1970 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Декабристів, З,
Довідки даються по телефону 2-47-Й.

, ДИРЕКЦІЯ.
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