
«САЛЮТ» ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ПРОДОВЖУЄ ПОЛІТ
Екіпаж наукової станції «Салют» продовжує ви

конувати намічену програму наукових досліджень 
та експериментів. В одному з сеансів зв'язку кос
монавти вели телевізійний репортаж.

За повідомленнями космонавтів і даними телемет
ричної інформації, всі бортові системи станції пра
цюють нормально, у відсіках підтримуються задані 
умови.

За доповіддю командира наукової станції «Са
лют» Георгія Добровольського, самопочуття членів 
екіпажу добре.

(ТАРС).
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ПЕРЕГОВОРИ

ЧЕТВЕР, 17 червня 1971 року о

15 червня у Кремлі 
відбулися переговори 
між Головою Президії 
Верховної Ради СРСР 
М. В. Підгорним і коро
лем Непалу Махендрою 
Бір Бікрам Шах Дева.

У ході переговорів, 
які пройшли у теплій і

дружній обстановці, бу
ло обговорено питання 
дальшого розвитку ра
дянсько-непальських від
носин, а також міжна
родні проблеми, що ста
новлять взаємний інте
рес.

(ТАРС).
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У Президії Верховної Ради СРСР

Рада Міністрів СРСР схвалила і подала на ратифі
кацію Договір про дружбу і співробітництво між Сою
зом Радянських Соціалістичних Республік і Об'єднаною 
Арабською Республікою, підписаний у Каїрі 27 травня 
1971 року. Президія Верховної Ради СРСР передала 
зазначений Договір па висновок Комісій у закордонних 
справах Ради Союзу і Ради Національностей Верхов
ної Ради СРСР.

У неділю 13 червня 1971 року 
відбулися вибори до Кіровоград
ської обласної Ради депутатів 
трудящих. Вони пройшли при ви
сокій політичній активності й ор
ганізованості населення, під зна
ком успішного виконання рі
шень XXIV з’їзду КПРС і 
XXIV з'їзду КП України. 
День виборів яскраво продемон
стрував торжество радянської 
демократії, непорушну єдність 
Комуністичної партії і народу.

В Обласну виборчу комісію 
надійшли від усіх окружних ви
борчих комісій повні дані по кож
ному виборчому округу про під
сумки виборів до обласної Ради 
депутатів трудящих. У виборах 
депутатів Кіровоградської облас
ної Ради взяло участь 99,99 про
цента від загального числа ви
борців. У всіх виборчих округах 
за кандидатів блоку комуністів 
та безпартійних голосувало 99,98
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процента від числа виборців, які 
взяли участь у голосуванні. Про
ти кандидатів у депутати голосу
вало 0,02 процента від кількості 
виборців, які брали участь у го
лосуванні. «

Обласна виборча комісія, роз- 
гляпувши матеріали по кожному 
виборчому округу, на підставі 
ст. 28 «Положення про вибори 
до обласних, районних, міських, 
сільських і селищних Рад депу
татів трудящих Української PCP» 
зареєструвала обраних депута
тів до Кіровоградської облас-

ної Ради депутатів трудящих по 
всіх виборчих округах.

До Кіровоградської обласвої 
Ради депутатів трудящих обрано 
131 депутата, в тому числі 54 
жінки, або 40,18 процента, 89 
членів і кандидатів у члени 
КПРС, або 68,02 процента, 42 
безпартійних, або 31,98 процента, 
75 робітників та колгоспників, або 
56,81 процента. Серед обраних— 
48 чоловік, або 36,36 процента, 
не були депутатами обласвої Ра
ди минулого скликання.

Після закінчення профтехучилища комсомолець Оленсій САНЖАРИи пвообробного цеху комбінату «Буддеталь» тресту «l<ipoвoгpaдпnoмбvд» Юо К працює столяром доре- 
норми, боро активну участь у громадському житті комбінату н щозміни перевиконує
високе довір’я і обрали його своїм ватажком. ' ЛЬЧ1 п0іи13Лли Оленс,ю

 Фото Ю. ЛІ ВАШ НИ НОВА.

Фестиваль 
дружби

За рішенням ЦК 
ВЛКСМ і ЦК Димитров- 
ської Комуністичної
Спілки Молоді з 21 по ЗО 
череня у Києві буде про
ведено фестиваль друж
би радянської і болгар
ської молоді.

33 крайові, обласні і 
районні комсомольські 
організації- нашої краї
ни підтримують братер
ські зв’язки з окружни
ми і міськими організа
ціями Димитровського 
комсомолу, — повідо
мив журналістів 8 черв
ня на прес-конференції 
секретар ЦК ВЛКСМ 
Б. К. Пуго. — Тільки в 
рік Ленінського ювілею у 
братній Болгарії побу
вали більш як 8 тисяч 
500 юнаків і дівчат з 
СРСР, гостями радянсь
кої молоді були більш 
як три тисячі молодих 
представників НРБ.

Фестиваль проходити
ме в період, коли мо
лодь нашої країни ра
зом з усім радянським 
народом приступила до 
виконання рішень XXIV 
з’їзду КПРС, пройнятих 

глибоким піклуванням 
про благо народу і його 
молодого покоління. 
Недавно відбувся деся
тий з'їзд Болгарсько» Ко
муністичної партії, який 
намітив нові плани і ру
бежі в будівництві роз
винутого соціалістичного 
суспільства. Тому пи
тання участі молоді в ре
алізації рішень з’їздів 
братніх партій будуть 
провідними у програмі 
фестивалю.

Програма фестивалю 
багата і різноманітна. 
Передбачається прове
дення семінару «Марк
систсько-ленінське вихо
вання молоді в дусі рі
шень XXIV з’їзду КПРС 
і X з'їзду БКП». Цікавим 
обіцяє бути «трудовий 
десант». Зароблені під 
час десанту кошти буде 
передано у фонд наро
дів Індокитаю, які бо
рються. У рамках фести
валю організуються ви
ступи провідних майст
рів мистецтв і колекти
вів, виставка графіки, 
тиждень фільмів.

(ТАРС).

ДОБІРНІ
ЗЕРНА
СЛОВА
Розповідь вро те, 
як в Онуфріївському 
районі пропагують 
рішення з’їздів,

Рішення, прийняті на XXIV 
з’їзді КПРС, визначають полі
тику партії, вказують шляхи до 
вершин розвитку суспільства. 
І тому пропаганда цих рі
шень — завдання не на тиж
день і не на місяць. Бесіди, 
теоретичні конференції, тема
тичні вечори, засоби масової 
пропаганди — ось далеко не 
повний перелік форм роботи з 
людьми. І важливо, щоб голо
си агітаторів, лекторів доходи
ли до найвіддаленіших куточ
ків району.

Саме так організовує свою 
роботу Онуфріївська районна 
організація товариства «Знан
ня». Тут розробили систему 
пропаганди документів партій
ного з'їзду, складено єдині 
плани-графіки проведення лек
цій та інших масових заходів у 

всіх населених пунктах. За два 
останні місяці члени товарист
ва та позаштатні лектори 
Онуфріївського райкому КП 
України лише по матеріалах і 
документах XXIV з'їзду КПРС 
та XXIV з’їзду КП України, 
прочитали понад 400 лекцій, 
провели понад 500 бесід, 17 
тематичних вечорів, усних жур
налів та теоретичних конфе
ренцій.

Є хліборобська істина: якщо 
кинеш в землю добірне зер
но, то і врожай буде добрим. 
Її й мали на увазі онуфріївські 
пропагандисти та лектори, ко
ли створювали при районному 
Будинку культури молодіжний 
клуб «Планета сьогодні». Го
ловою ради цього клубу став 
кращий лектор товариства 
В. Д. Гарбуз. Члени клубу вже

прослухали лекції «Досягнен
ня СРСР в період будівництва 
комунізму», «Становище на 
Близькому Сході», «Вдоскона
лення системи освіти у відпо
відності з потребами розвитку 
економіки і культури» та інші. 

Велику роботу по пропаган
ді матеріалів з’їзду проводять 
лекторська група райкому ком
сомолу та районна комісія то
вариства по пропаганді знань 
серед молоді. З лекторами 
проведено семінар, розробле
ні заходи по активізації про
паганди рішень з’їзду.

Сільським лекторам надісла
ли примірну тематику лекцій 
доповідей та бесід, методичні 
матеріали по підсумках робо
ти з’їздів, розробки усного 
журналу «На старті нової п’я
тирічки», та тематичного вечо

ра «Кожний — суспільству( 
суспільство — кожному».

Вся лекційна робота прово
диться в тісному зв'язку З 
культурно-освітніми заклада
ми. Так, в Млинківсьчому сіль
ському Будинку культури від
бувся тематичний вечір «Украї
на в п’ятирічці». Лектори А. Г. 
Гузденко, Г. І. Грабовий, Л. А. 
Четвертак, І. А. Череп’яний та 
К. Й. Чумаченко розповіли 
млинківцям про трудові здо
бутки хліборобів України, про 
працю колгоспників області та 
району, про перспективи роз
витку місцевого колгоспу «Ук
раїна».

Н. РИБАЛКО, 
референт правління об
ласної організації то
вариства «Знання».
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ДОРОГИ до току... Вони рівні й ши- 
, Р°к* — є де машинам розминутись 
І не розсиплеться зерно від раптово
го струсу — грейдер відпрасував їх 
хоч асфальтом заливай. У хліборобів 
колгоспу імені «Першого травня» з цьо
го приводу навіть своя говірка скла
лась: «Впорядковані дороги до току — 
значить і жнивувати можна».

Саме про те, як комсомольці та мо
лодь готуються до жнив, і зайшла мова 
в комітеті комсомолу. Як кажуть, тема 
актуальна: про які б справи не говори
ли сьогодні, неодмінно прийдеш до неї. 
Жнива — на порозі.

Валентина Болтян, секретар комсо
мольської організації колгоспу, розпо
відає про традицію, що увійшла в жит
тя юнаків і дівчат села. Коли йде хліб, 
вони стають поруч з батьками, старши
ми братами і сестрами, аби вчасно зіб
рати врожай, аби менші були втрати.

Ось і цього року на тону працюватиме 
комсомольсько-молодіжна ланка по 
очистці зерна. Постійно на першій змі
ні будуть перелопачувати і вантажити 
зерно десять чоловік. На другій зміні 
працюватиме додаткова ланка. Сюди 
увійдуть працівники нлубу і бібліотеки, 
ремонтники тракторних бригад, молоді 
спеціалісти сільського господарства. 
Знайдеться робота і для випускників 
шкіл. Вони вантажитимуть зерно на ма
шини. З практики минулого рону в ко
мітеті комсомолу знають: такі ланки — 
хороша допомога колгоспу в гарячу по
ру жнив.

Та щоб мати вже повне враження про 
підготовку до косовиці хлібів, їдемо в 
тракторну бригаду № 1. Це з воріт її 
господарства вийдуть незабаром ком
байни. Збирання нового врожаю поч
неться саме звідси — з бригади.

Велике подвір’я вражає чистотою. Бі
ля входу — щити з лозунгами і закли
ками, соціалістичні зобов’язання трудів
ників села. На високій щоглі полощеть
ся червоний прапор — знак виконаного 
денного завдання бригадою. І будиночок 
механізаторів готовий стати другим до
мом — затишним і привітним. Тут пра
цює телевізор, велиний вибір періодич
них видань, агітаційна література. А 
якщо треба послухати лекцію чи пере
глянути фільм — будь ласка, є червоний 
нутои.

В підготовці до жнив дрібниць не бу
ває. Все однаково важливо: і під’їзні 

НЕЙТРАЛІТЕТ 
ЧИ ВТРАЧЕНА 
ІНІЦІАТИВА?

дороги до току, і хороші побутові умо
ви для механізаторів, і вчасно створе
на ланка для очистки зерна. Але перші 
валки покладуть лише комбайни. Від 
їх готовності до цієї події залежить до
ля врожаю в першу чергу.-'

На крайній заасфальтованій доріжці— 
п’ять комбайнів. По обшивці одного 
вже походив зварювальний апарат, за
лишаючи нерівні краї. Як пояснили — 
списаний. Із чотирьох інших — два сто
ять розібрані. Викликає здивування, ад

же в правлінні колгоспу люб’язно ін
формували, що з ремонтом до жнив 
все в порядку: в двох тракторних бри
гадах, де комбайновий парк — 8 ком
байнів, лише один з них не відремон
тований, що ремонт був проведений ще 
в зимові місяці. А як же тоді розуміти 
картину на крайній доріжці тракторної 
бригади № І? І знов чую надійне: «По
винен прийти новий комбайн». А коли 
не прийде?..

Заспокоєності членів номітету І ном-

•Традиція 
паршотравенців.
•Зупинка 

на півдорозі.
•Порахуй 

дні до липня.

сомольців тут можна лише позаздрити. 
Щоправда, молодих комбайнерів, тих, 
хто персонально відповідають за ремонт 
агрегатів, в бригаді нема. Але чим вип
равдати байдужість інших? Адже серед 
механізаторів бригади представництво 
членів ВЛКСМ солідне — десять чоловік. 
Навіть таким вивіреним методом, як 
прозедення суботників І недільникіз, 
можна було б не допустити сьогодніш
нього становища, коли напередодні 
жнив половина комбайнів не готові до 
косовиці. Нарікання на нестачу запчас
тин теж не може бути — так інформу
вали в районному виробничому управ

лінні сільськ-первии- 
прошує.ься о? організації колгос
пі обмежив свої функції в Підготовці до пу обмежив свої «ру ланки по очист- 
жнив лише СТВ р осторонь у ли-

Майже подібна історія . а колгосп, 
імені Чапаева. Тут із восьми комбайнів 
М ггппиГгтю готов вже переві-до жнив ПОВНІСТЮ готиш г
рені в роботі (пропущені) пять. На 
жаль, не пощастило почути думку з цьо- 
Го ПРИВОДУ секретаря КОМСОМОЛЬСЬКО! 
організації Петра Романенка — вж в 
туристській поїздці. Бригадир же трак
торної бригади Альбін Францович Же
нихівський так пояснив причину затрим
ки ремонту:

— Не вистачає просто рук. *РИ ком" 
байнери збирають пізні культури. А на 
ранні — стають трактористи. Оскільки 
обробіток посівів тракторами закінчив
ся недавно, то лише зараз почне ,ься ре
монт комбайнів.

Про, бодай, найменшу допомогу з 
боку комітету комсомолу — ні слова. 
А хотілось би почути. І не тільки від 
старших товаришів колгоспу імені Ча
паева. Адже в районі, як свідчить зве
дення виробничого управління сільсько
го господарства, станом на перше черв
ня із 269 комбайнів приступити до ко
совиці можуть 169. А скільки днів до 
жнив?

— П'ятого липня найпізніше, — наз
вав строк початку косовиці бригадир 
тракторної бригади колгоспу імені Ча
паева А. Ф. Желяхівський.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Добровеличківський район.

ЧЕРВОНИЙ ПРАПОР 
ВРУЧЕНО

Нещодавно в комсо
мольській організації теп
ловозного депо станції 
Помічна відбулася уро
чиста подія. Вшановували 
комсомольсько - моло
діжний колектив імені 
50-річчя комсомолу. За 
успішне виконання соціа
лістичних зобов’язань на

честь XXIV з'їзду КПРС 
і Компартії України він 
був нагороджений Чер
воним прапором НК 
ЛКСМ України.

Молоді залізничники в 
ході змагання на честь 
партійних з’їздів прозе- 
ли 93 важковагових поїз-

мстрів, від арктичного поясу
до субтропічного).

Першими до косовиці зер
нових стали механізатори 
Туркменії — пайпівдсннініоі 
радянської республіки. Зер
нові з площі понад 2300 гек
тарів мають зібрати ниніш
нього року хлібороби кол
госпу «Сонет Туркмениста
не» Лшхабадського району. 
Врожай вирощено хороший, 
особливо на зрошуваних 
землях, площа яких в кол
госпі складає майже 2 тися
чі гектарів.

ди. Додатково перевезе
но 20490 тонн народно
господарських вантажів, 
заощаджено 15718 кіло
грамів дизельного паль
ного. Це значно більше, 
ніж намічалось зобов’я
заннями.

З нагоди вручення на 
вічне зберігання Червоно
го прапора ЦК ЛКСМ 
України в депо відбули
ся урочисті збори. Пер
ший секретар Доброве- 
личківського РК ЛКСМУ 
Михайло Красковський 
розповів про здобутки 
комсомольсько - молодіж
ного колективу, поздоро
вив їх з нагородою. На
чальник депо С. І. Михай
люк, секретар первинної 
комсомольської організа
ції Іван Закордонець, 
машиніст Володимир 
Крохмаль та інші запев
нили, що докладуть всіх 
зусиль, щоб перший рік 
п’ятирічки завершити з 
високими економічними 
показниками.

І. ВЕДМІДЬ.
м. Помічна
Добровслнчківського 
району.

В той час, як п Рпл* п’в* 
пічних областей Радянсько
го Союзу же тривають по
сівні роботи, на півдні краї
ни вже почалось збирання 
„рожаю ЮН року. (З півночі 
на п|Вдень СРСР проста 
ТЬСя майже на 5 тисяч кіло

На з п 1 м к у: збирання 
озимого ячменю в к°л[осп* 
«Совст Туркмсннстаны» У 
Туркменії.

Фото С. КОРИТН1КОВА.

Г> АСИЛЬ Волошаненко, закїшпгв- 
ши Новгородківське училище 

механізації, одразу зріднився з 
дружною сім’єю колгоспних тракто
ристів. йому довірили важкий трак
тор «Т-74». А коли в твоїх руках та
ка машина, то й на роботи відполід- 
ні посилають.

— Вася у нас — молодець, — не 
без гордості за хлопця мовить сек
ретар комсомольської організації 
колгоспу «Іскра» Микола Оношен- 
ко. — Куди б не послали його пра
цювати, все зробить, з виключною 
сумлінністю.

Слова Миколи тим більш вагомі, 
що за фахом він агроном, і його 
свідчення в такій справі — автори
тетні.

Розлила весна зелене по чорному, 
напоїли не раз землю щедрі трав
неві доші, і пішли буйно тягтися до 
сонця пагони кукурудзи, соняха, 
листочки цукрових буряків. Зріє ба
гатство на ланах, а на них хазяйну
ють такі ж завзяті хлопці, як Ва
силь.

А спаде вечір росяною піснею на 
зомлілу від денної спеки землю, і 
поспішає юнак то в бригадні,й клуб 
на комсомольські -збори, — він бо ж 
групкомсорг першої бригади, — то 
до колгоспного Буднику культури— 
на чергову репетицію драмгуртка, то 
на стадіон — торік футболісти кол
госпу (а Василь у них кращий гра
вець) взяли друге місце в районі...

ЗЕЛЕНІ І 
КОЛЬОРИ 

ЛІТА І

А вранці знову в поле: у Василя 
новий силосний комбайн «КС-2,6», 
а кормів треба багато, — колгосп 
спеціалізується на відгодівлі вели
кої рогатої худоби, і хтозна, якою 
величиною виміряти внесок комсо
мольця в те, що господарство йде у 
числі перших в області по виробни
цтву яловичини.

...Зелені шати прозорих обшнрів, 
щедра земля. Набіжить осінь, і візь
муться позолотою вони, видзвонюю
чи урожаєм.

А поки що йде рідною землею її 
хазяїн і творець Василь Волоша
ненко:

— Роди щедро, годувальнице! 
Ми ж бо пестимо тебе, леліємо вро
жайні лани.

...йде в зелених кольорах літа 
комсомолець, по вінця повен лю
бов’ю до рідної землі.

О. БЕРЕЖНИЙ.
Олександрівський район.

ТАНКІСТУ БУЛО ДВАДЦЯТЬ...
В купе м’якого пагона я зайшов 

разом з молодим лейтенантом- 
танкістом і відразу забрався на 
свою верхню лаву. А лейтенант 
дістав з кишені скручений в труб
ку журнал «Огонек», захопився 
кросвордом. Було за північ, і я 
хотів хоч трохи відпочити. Та сон 
не брав. І в цьому був винен тре
тій пасажир. В купе вагона він 
зайшов перед відправленням по
їзда, швидко познайомився з лей
тенантом. Невдовзі хтось з них 
виключив світло, однак розмова 
продовжувалась. Третій пасажир 
сказав, що у війну він теж був 
танкістом, воював під Ленінгра
дом. Лейтенант зрадів:

— О, так ми, виходить, у якійсь 
мірі земляки: адже я ленінгра
дець.

— Невже? — з радістю перепи-« 
тав той. Розкажіть, будь ласка, 
про Ленінград — адже після вій
ни я там ні разу не був. Все спра
ви, справи...

Лейтенант охоче розповідаз про 
ленінградське метро, про велич
ний пам’ятник жертвам війни, 
про небачені темпи будівництва 
житла. Захисник Ленінграда, за
тамувавши подих, уважно слухав 
дорогу серцю розповідь ленін
градця. Вже проїхали кілька стан
цій, а він все водив і водив у 
думках по своєму рідному місту 
незнайому людину, яка відразу

стала для нього близькою. А по
тім лейтенант звернувся до свого 
товариша по нуле з проханням 
розповісти про бої за Ленінград.

— Мені тоді було трохи біль
ше вісімнадцяти. Це вже під Ле
нінградом. А в армію я пішов, 
коли сповнилось сімнадцять, од
разу з шкільної парти. Жив я в 
той час у Татарії, вчився в дев’я
тому класі. Якось зайшла на урок 
учителька російської мови і пла
че. Ми дізнались, що на фронті 
смертю хоробрих загинув її чо
ловік, наш улюблений математик. 
Дівчата теж плакали. Та ось по
чувся шкільний дзвінок — вели
ка перерва. Я нікому нічого не 
сказав, взяв книжки і пішов додо
му. Попрощався з рідними — і 
до військкомату. Кажуть: «Треба 
буде, самі викличемо». Та я не міг 
спокійно чекати того самого «са
мі викличемо». А потім таки зго
дились взяти. Щоправда, хотілось 
відразу на фронт, але не посла
ли. Спочатку працював на споруд
женні оборонних ліній і лише зго
дом направили на навчання в 
танкове училище. Взимку сорок 
другого вже був стрільцем-ра- 
дистом важкого танка і в складі 
танкового полку вирушив до Ле-1 
нінграда. Доводилося і з гармати 
частувати фашистів, і гранатами

відбиватись і гусеницями давити 
їх. Важко було: блокада. Супи во
дяні, хліб — на вагу золота. Во
рог весь час вів масований во
гонь. Але вистояли. Не віддали 
міста...

Я слухав цю розповідь 1 вже не 
думав про відпочинок, а нама
гався у монотонному гуркоті ко
ліс вагонів уловити кожне слово 
розповіді.

— Більше року наш полк бив 
ворога, оборонявся. А потім обо
ронятись довелось фашистам: по 
всьому фронту ми перейшли 8 на
ступ. Після сильної артпідготовки 
наш полк важких танків зробив у 
німецькій обороні прорив. За на
ми рвонулась піхота. Проте в од
ному з боїв не пощастило. Екіпа
жу нашого танка було дано зав
дання захопити у німців міст, 
перебратись на протилежний бе
рег річки і оволодіти селом. На 
шляху до мосту все йшло, як слід. 
Та тільки танк виїхав на міст, як 
його сильно трусонуло, і з одну 
МИТЬ він опинився у воді. Як по« 
тім з’ясувалось, то фашисти за
мінували МІСТ, сильним вибухом 
його зруйнувало, і танк разом з 
обломками моста полетів униз, 
Члени екіпажу одержали по кіль« 
на синяків, танк задньою своєю 
частиною потрапив у воду, а пе-



17 червня 1971 року
»,МОЛОДИМ КОМУНАР“ З стор»

Г
т* ОЛИ торкаєшся сторінок жит- 
Д тя людини значної, людини, яка 
залишила в пам’яті сучасників 
і ^вій чудовий образ, хвилюєшся 
завжди. Саме такі почуття охоп
люють тебе, коли читаєш спогади 
$іро Петра Павловича Шумилова« 

Початок біографії — як і ги-, 
гцчі таких початків. Життя ле
жить широким шляхом, і важко 
фе уявити, куди він приведе, що 
стане на дорозі і як закінчиться«

™?“а на*к°вий керівник Шуми, 
лова академій Л. С. Лейбензом 
просив його на роботудо двп 
жавного дослідницького насЬтоап« ш«ІНЛТаМТу7- П0ріа й?го Робота 
проекту13 ,1,твм°к> _ дипломного 
2Р«^5У‘ Звалась «Теплопередача 
в рідинах та газах, які 
2ь>ТРіи5ах у тУРбУлентному режи- 
зоз'сігл^ мппппВа давно зацікавила 
З.„52м молода галузь прикладної 
„ДРавлІки.^ Крім досліджень в 
ДАНІ, він публікує в 1929 — 1932 
роках ряд статей, присвячених тепловій Гідравліці. «ячемих

П. п. Шумилов керує сектором

З НАШОГО КРАЮ

ТРИЧІ 
ЛАУРЕАТ

1901 року в тихому Бобринці на
родився Петро Шумилов. Навряд 
.чи знайдеш там зараз старожи
лів, котрі пам’ятають Петра в 
гурті дітлахів, навряд чи хто 
згадає його учнем чотирикласно
го початкового і чотирикласного 
вищого училища, або гімназис
том Бобрииецької гімназії. Легше 
знайти учнів Бобринеиької трудо
вої школи, яких з 1919 по 1923 
рік навчав фізиці та математиці 
Петро Павлович Шумилов після 
закінчення гімназії.

В 1923 році Шумилов навчається 
На фізико-математичному факуль
теті МДУ. За рік до захисту ди-

буріння, пізніше — відділом про
мислової механіни ДДНІ. Запро
понована ним у 1932 році форму
ла для розрахунку муфтозих 
з'єднань обсадних труб викорис
товується до останніх років в ін
женерних розрахунках.

Потреба в нафті молодої Ра
дянської країни росла, а тогочас
ні методи Ті добування були дале
кі від досконалості. І ось П. П. 
Шумилов, аналізуючи роботу пер
шого радянського турбобуру, при
йшов до принципово нового рі
шення — використання багато- 
ступінчатої аксіальної турбіни. 
Ця ідея захопила інженера. В 
1934 році він переїжджає в Баку, 
де стає науковим керівником 
експериментальної контори бу
ріння Азнафти.

П’ять років невтомних пошу
ків. І ось в експериментальній 
конторі буріння створена нова 
техніка турбінного буріння.

Це був тріумф. Книги Шумило
ва, присвячені новій теорії добу
вання нафти, привернули увагу 
вчених у нас і за кордоном.

Докторська дисертація П. П, 
Шумилова «Теоретичні основи 
турбінного буріння» була опублі
кована вже після смерті вчено
го, в 1943 році. Це фундаменталь
на праця, що підбила підсумки 
двадцятирічним науковим до
слідженням. Вона є теоретичною 
зброєю інженерів-нафтовпків і 
нині.

За розробку багатоступеневого 
безредукторного турбобура П. П. 
Шумилов нагороджений Держав
ною премією, Ще два рази по
смертно він ставав лауреатом 
Державної премії за розробку 
похилого буріння та за створен
ня нової зброї. В 1942 році П. П. 
Шумилова було нагороджено 
орденом Леніна.

14 червня сповнилося 70 років 
від дня народження вченого-нафто- 
вика. в столицю Азербайджану 
з’їхалися науковці з багатьох 
країн світу, іцоб відзначити цю 
Дату.

До ювілею земляка в Кірово
градському краєзнавчому музеї 
відновлено та поширено експози
цію, присвячену Шумилову. Тут 
диплом леауреата Державної 
премії третього ступеня, орден
ська книжка, конспент лекцій, 
які Шумилов читав у Азербайд
жанському державному універси
теті та інші речі, що нагадують 
нам про яскраве життя видатно* 
го вченого.

х. Р. ЗАХАРЧЕНКО,
Е. КОЛЯДА, 

старші наукові співробітники 
Кіровоградського краєзнав
чого музею.

ХІД ЗАГАЛЬНОКОМАНДНОЇ БОРОТЬБИ 
НА ФІНАЛАХ V СПАРТАКІАДИ УРСР

I ГРУПА
1. м Київ
2. Дніпропетровська область
3. Одеська область

II ГРУПА
1. Миколаївська область
2. Черкаська область
3. Вінницька область
III ГРУПА
1. Київська область
2. Кіровоградська область
3. Закарпатська область

2857.5 очок 
1171 очок
1069.5 очок

575 очок
266.5 очок
180.5 очок

405 очок
260.5 очок
233.5 очок

Є ПЕРЕМОГА, Є РЕКОРД

ського господарства, па другому місці Олександр u» 
третьому — зпам’япчапи. . _На 100-метровій дистанції кіровоградець Олександр Логга
рев установив новий рекорд обласною ради ДСТ «К . 
діставшись до фінішу за 10,9 сек. Студент Знам янського 
сільськогосподарського технікуму Олег Ярмиш буві Р ■
на дистанції 800 і 1500 метрів, він показав результат вище

дентка Златопільського технікуму Раїса Калюжна (12,7 сек,

У п’ятиборстві теж перемогла представниця Златопіля “• 
Олександра Костянтннова, набравши 36 p04yjgpgj^g-p 

інструктор облради ДСТ «Колос».

ТЕМА —
ВІЙСЬКОВО- 
ПАТРІОТИЧНЕ 
Виховання

«XXIV з’їзд КПРС і завдан
ня по пропаганді військових 
Знань та військово-патріотнч- 
.ного виховання трудящих» — 
такою була тема семінару, 
Який закінчив роботу в Кіро
вограді. В ньому взяли участь 
Лектори ДТСЛАФ, цивільної 
рборони, воїнн-ветерани. Лек
тор республіканської органі
зації товариства «Знання» 
Г. Шнндер виступив з лекцією 
яа тему «XXIV з’їзд КПРС і 
внутрішня політика Радян
ського Союзу». Про методику 
Підготовки лекцій та інших 
форм усної пропаганди на 
зійськопо-патріотичні теми го- 
дорнп у своєму виступі офіцер* 
В. Самсонов. Учасники семі
нару прослухали інформацію 
Про підсумки Всесоюзної на- 
радн-семінару в Москві по пи
танню військово-патріотичного 
виховання трудяшнх в спітлі 
рішень XXIV з’їзду КПРС 
(полковник у підставці В. П. 
їіовійчук).

Про завдання пропаганди 
цивільної оборони йшлося у 
виступі П. Потапчука.

П. ВЛАДЕНКО.
М, Кіровоград.

В Кіровограді з успіхом проходять гастролі митців Тюменського росій
ського драматичного театру.

На знімку: сцена з вистави «Доля чекіста».
Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

ФУТБОЛ

ПОЧАВ 
ВІКТОР 
СУЧКОВ...

У черговому турі чем
піонату нраїни з футбо
ле серед команд другої 
групи класу «А» супер
никами кіровоградської 
«Зірки» були футболісти 
команди «Горинь» з 
м. Ровно, які вперше в 
цьому році грають у цій 
лізі. Виступають дебю
танти невдало, замика
ють турнірну таблицю 
першої зони.

Правда, вони вже 
встигли піднести сюрп
ризи декому з більш до
свідчених колективів. І 
в Кіровограді ровенчани 
діяли не так уже і по
гано. Однак не могли 
протистояти більш зла
годженій грі господарів 
поля.

Уже на десятій хвили
ні напівзахисник Віктор 
Сучков відкрив рахунок, 
а незадовго перед пе
рервою нападаючий Вік
тор Квасов подвоїв йо
го.

Не можна сказати, що 
кіровоградці в цьому 
матчі переважали су
перників більше, ніж в 
будь-якому іншому, ко
ли приймали сильніші 
команди. Просто цього 
разу нападаючі били

по воротах точніше І 
сильніше. В другому 
таймі партнер Квасова 
по нападу Олексій Нац
мен забив м’яч у воро
та ровенчан з таною си
лою, що з трибун донес
лися такі жарти, мов
ляв, «так можна і сітку 
воріт прорвати».

Під кінець матчу зно
ву відзначився Сучнов. 
Це він вперше в ниніш
ньому сезоні віднрив ра: 
хунон забитих м’ячів і 
одразу двічі провів їх 
у ворота «Горині».

Треба віддати належне 
гостям. Програючи на
віть з рахунком 0:4, во
ни не склали зброю, гра
ли напористо, часто за
грожували воротам «Зір
ки». Та, як і завжди, 
добре діяли наші захис
ники. Кілька разів ряту
вав свою команду воро
тар Олексій Іонов.

Кіровоградці вперше 
перемагають свого су
перника з рахунком 4:0. 
До речі, і «Горинь» в 
жодному з програних 
матчів но пропускала 
стільки голів.

Ця перемога зміцнила 
туонірне становище 
«Зірки». Тепер важливо 
не розгубити запас на
браних очок на виїзді. 
Адже у наших футбо
лістів попереду три мат
чі підряд на чужих по
лях. Перший з них вони 
пвоведуть 19 червня в 
Ждано ві з «Металур
гом».

редня була на березі. Бойова ма
шина вийшла з ладу. Командир 
екіпажу наказав мені озброїтись 
гранатами, вилізти через боковий 
люк і обороняти танк. Але по
кришений танком лід був слаб-« 
кий, і я по саму шию опинився у 
воді.

Ледве вибравшись на міцний 
'лід, я заліг біля танка. Руки і но
ги замерзли, їх я майже не від
чував. Вода добралась до тіла, 
холод так стиснув усього мене, 
Що, здавалось, я закований у ста
левий панцир. І тільки права ру
ка ще діяла безвідмовно, я раз у 
раз нею махав, щоб бути в будь- 
яку мить готовим кидати на. во
рога гранати. Але вони так і не 
були пущені в дію — німці, пе
реконавшись, що до танка добра
тись неможливо, відкрили шале
ний вогонь з кулемета. Хотів схо
ватись за танком, але посковзнув
ся і знову опинився в льодовій ку
пелі. бідчув біль у лівій руці* Гля
нув, а вона поранена, висить на 
майже відірваному рукаві, що 
плавав у червоній від крові воді. 
Ухопившись здоровою рукою за 
під, я все ж вибрався на берег і 
заліг біля танка. Потім з велики
ми труднощами заліз у танк, а 
оборону зайняв інший член екі
пажу. Коли я вилазив з танка, ко
мандир був живий. Тепер він ле
жав мертвим, на блідому його об
личчі виднілась уже засохла кров. 
Виявляється, коли командир по
мітив, що мене поранило, він хо

тів вискочити мені на допомогу. 
Та тільки він висунув голову, як 
його відразу скосила ворожа ку
ля...

В перші хвилини розмови цих 
двох людей у темному купе ва
гона я подумав: охочі до розмов 
у мене сусіди, за ними не відпо
чинеш. Але тепер я готовий був 
слухати колишнього танкіста до 
самого ранку. А він, наче навмис
не, згодом закінчив свою геро
їчну повість.

— Майже півроку лежав у гос
піталі, потім повернувся в рідне 
село,—сказав на закінчення.—Лі
ва рука так і залишилась скаліче
на — немає ліктьового суглоба. 
Тоді, в сорок другому році, я пі
шов із школи в армію під час 
великої перерви. Для мене вона 
була дуже великою: не двадцяти
хвилинок), як звичайно, а дво
річною. Після госпіталю. знову 
взявся за навчання. Точніше, не 
після госпіталю. Ще будучи на
лікуванні, я щодня просиджував 
за підручниками, готувався до 
вступу в інститут. Коли повернув
ся в рідне село, пішов у школу і 
здав екстерном екзамени за де
сятирічку. Потім вступив до Київ
ського сільськогосподарського ін
ституту, в сорок дев ятому за
кінчив його, тепер працюю у рад
госпі...

Мабуть, років з сім чи вісім ми
нуло з того часу, як мені довелось 
слухати ось цю незвичайну роз- 
повідь в минулому бонового тан
кіста. Хто еін, де працює — я 
знав. Більше того, я ИО™НД%ТЧЬ* 
не бачив. І ось приємна зустріч.

нещодавно все це з подробицями 
згадав мені директор радгоспу 
«Більшовик» Олександрійсько* о 
району Костянтин Петрович Ки- 
сельов. Уточнили деякі деталі і 
виявилось, що це він там, у купе 
вагона, розповідав лейтенанту- 
танністу про бої під Ленінградом.

За роки роботи на посаді ди
ректора він багато доброго зробив 
у своєму спеціалізованому свино
відгодівельному господарстві.

Рік за роком впевненою ходою 
господарство йшло впеїзед. Тепер 
поо нього знають у всіх районах 
області, тут часто проводяться се- 
мінаои, досвід передовиків стає 
надбанням інших. А повчитись 
тут є чому. За останні п’ять років 
радгосп реалізував у середньому 
по 150 центнерів свинини на сто
гектарну площу. Щорічно тут від
годовують по сім-вісім тисяч го
лів свиней. А в останньому році 
п’ятирічки радгосп виробив 198 
центнерів м’яса на сто гектарів 
ріллі. Кожний центнер приросту 
живої ваги обійшовся господарст
ву на десять карбованців дешев
ше. ніж передбачено планом. Ви
роблено 443 центнери молока на 
стогектарну площу землі. Рад
госп одержав 674 тисячі карбован
ців прибутну при плані 400 тисяч. 
Великі прибутки, рентабельність 
дали можливість радгоспу за ос* 
танні кілька років спорудити но
ві житлові будинки, в яких посе
лилось понад п’ятдесят сімей ро
бітників, в селі прокладено більше 
двадцяти кілометрів водопроводу.

Між іншим, Костянтина Петро
вича можна назвати не просто 
героєм, а героєм двох фронтів. 
Того, вогневого фронту, ноли він, 
хоробрий танкіст, в дні війни від
стоював Ленінград, і цього фрон
ту — мирного, трудового і най
більш бажаного з усіх фронтів.

І. ВАЩУК,
Олександрійський район.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
на 16 червня

«Шахтар» Кд 18 11 2 5
«Суднобудівник» • 16 10 3 3
«Зірка» 17 7 8 2
«Таврія» 16 9 3 4

25-12 24
23-11 23
19-6 22
19-9 21ЯКЩО ПОКЛИКАННЯ РОБІТНИЧЕ

г

• РОЗМОВА З ВИПУСКНИКАМИ

Ти закінчуєш школу. Перед тобою підкрипаються безліч 
доріг. І хан одна з них приведе тебе на наше підприєм
ство — Кіровоградський ордена «Знак пошани» завої трак
торних гідроагрегатів. 4 1 к

Запитаєш: що будеш робити, у які потрапиш умови як 
зможеш провести вільний час?.. Прошу. умш»и, як

Хто поступив працювати на завод, зараховується в поти 
по обраній спеціальності і водночас в групи технічної п лго-

РОПІ, отримали споцїальпість. ’праХчтті ’»’’хорош МІ,,,УЛОМУ 
Цікаво відпочивають. Спільно борються Іа ін-понн, п ? цсхах’ 
Дания. Л тому й заробітки високі тЛ "сРвоикола»»я зав- першого розряду Людмила flv«ioiLnTJK’ ,’ап1₽иклаА* токар 
карбованець А Мі кола ТапаГи™ п” /«Робила 101

танцювати, чи вийти па снопи v пазав°Ді* Співати,

?л°у= safts зїж ,7.

’р“1™ ПО.

ХХ“™,цілу

______ заподУ тракторних гідроагрегатів.

Т- в- °- Редактора А. КРЯТЕНКО.
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СВІТЛОВОДСЬКНИ
ЗАГАЛ ЬНОТЕХНІЧНИИФАКУЛЬТЕТХАРКІВСЬКОГОІНСТИТУТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
ОГОЛОШУЄ КРИЛОМ СТУДЕНТІВ

НА 1971—1972 УЧБОВИЙ РІК

на 1 курс з таких спеціальностей: 
конструювання і виробництво ра

діоапаратури, радіотехніна, електрон
ні прилади, елентронна техніна, 
елентролриладобудування і автома
тика, машинобудування й приладо
будування, будівництво, енергетика, 
транспорт, економіка, металургія.

Факультет має заочну форму на
вчання.

Вступні іспити провадяться з 15 
травня по 20 серпня,

До заяви слід додати: документ
про середню освіту (в оригіналі), ха
рактеристику для вступу до вузу, 
медичну довідку (форма № 286), ви
тяг з трудової або колгоспної книж
ки, 4 фотокартки (розміром 3x4 см.).

По прибутті до вузу вступник 
особисто пред’являє паспорт або 
довідку з сільради, військовий кви
ток або приписне свідоцтво.

Заяви приймаються з 20 квітня до 
31 яипня.

Прийом документів 1 видача дові
док провадиться з 10 до 19-ї години,

Документи надсилати на адресу: 
м. Світлозодськ Кіровоградської об
ласті. вуя. Єгорова, 15. Телефон: 
95-50.

Олександрійське міське
х Г

професійно-технічне училище № И
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1971—72 УЧБОВИЙ РІК

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з таких спеціальностей:

На базі 8-річної освіти строк навчан
ня 2 роки:

ТОКАРІ ПО МЕТАЛУ, СЛЮСАРІ-РЕ- 
МОНТНИКИ, СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛА
ДАЛЬНИХ РОБІТ, СЛЮСАРІ-ЕЛЕКТРО- 
МОНТАЖНИКИ.

На базі 10—11 класів строк навчання 
1 рік:
ТОКАРІ ПО МЕТАЛУ, СЛЮСАРІ-ЕЛЕКТ- 
РОМОНТАЖНИКИ, ЕЛЕКТРОЗВАРЮ
ВАЛЬНИМИ.

На всі спеціальності приймаються 
юнаки і дівчата віком від 15 ронів і 
старші. Демобілізовані з лав Радянської 
Армії.

Для вступу на навчання до училища 
слід подати такі документи: заяву, ав
тобіографію, свідоцтво про освіту, пас
порт чи свідоцтво про народження, ха
рактеристику зі школи, довідку про стан 
здоров’я, довідку з місця проживанняУКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА 

ОГОЛОШУЄ ПРИ ТІ ОМ СТУДЕНТІВ 
IIЛ 1971—1972 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На перші курси навчання з відривом 
від виробництва (стаціонао)

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
технологія поліграфічного виробни

цтва; поліграфічні машини; економіка і 
організація Поліграфічної промисловос
ті; автоматизація і комплексна механі
зація процесів поліграфічного виробни
цтва (спеціалізація); графіка (спеціалі
зація — оформлення та ілюстрація кни
ги); журналістика (спеціалізація — ре
дагування науково-технічної інформації 
та рекламної літератури).

Заяви приймаються:
з Інженерних спеціальностей та спе

ціальності «Журналістика» — з 20 
червня по 31 липня;

та про ечлад сім’ї медичну довідну про 
профілактичні прививни, фотографі» 
розміром 3X4 — 7 шт. , .

Вступники проходять медичну КОМІСІЮ 
за направленням училища.

Зараховані до училища забезпечують
ся:

з 2-річним строком навчання. 4- 
разовим безплатним харчуванням, свят
ковим і робочим одягом, взуттям.

З 1-річним строком навчання стипен
дією в розмірі 23 крб, 50 коп. на мі
сяць.

Усім учням під час виробничої прак
тики виплачується кожному 33 процен
ти від вартості виготовленої продукції. 
Початок занять 1 серпня 1971 року.

Гуртожитком забезпечуються тільки 
юнаки.

Адреса училища: м. Олександрія, мік
рорайон Жовтневий, вул. Ватутіна. І. 
Автобусом їхати до зупинки «Жовтневе 
селище».

ДИРЕКЦІЯ-

на спеціальність «Графіка» —зі 
червня по 10 липня. Вступні екзамени 
проводяться:

з інженерних спеціальностей та спе
ціальності «Журналістика» з 1 по 20 
серпня;

на спеціальність «Графіка» — з 11 по 
25 липня.

Студенти забезпечуються гуртпжит- 
ном та стипендією на загальних підста
вах.

Документи приймаються за адресою: 
м. Льоів-6. вул. Підвальна, 17. Україн
ський поліграфічний інститут їм. Івана 
Федорова. приймальна номісія. Теле
фон 207-93.

РЕКТОРАТ.

червня ННІ року

КОМПАНІЇВСЬКИЙ 
ВЕТЕРИНАРНИЙ 

ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ учнів

ПА І КУРС

]ІЛ 1971—1972 УЧБОВИЙ РІК

Технікум готує ветеринарних 
фельдшерів для роботи в колгоспах, 
радгоспах, ветеринарних дільницях, 
ветлабораторіях, м’ясоконтрольних 
станціях, м’ясокомбінатах.

Крім того, випускники набувають 
додаткові професії техніка штучного 
осімсніпня та шофера-аматора.

Строк навчання 3 роки 6 місяців.

Вступники складають екзамени з 
української мови (диктант) і мате
матики (усно).

Заяви приймаються до ЗІ липня 
1971 року. До заяви па ім’я дирек
тора слід додати свідоцтво про ос
віту за 8 класів (оригінал), автобіо
графію, медичну довідку (форма 
№ 286), 3 фотокартки (3x4).

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.

При технікумі з 15 липня будуть 
працювати підготовчі курси.

Адреса технікуму: смт. Комляпіїв- 
ка, Кіровоградської області.

ДИРЕКЦІЯ.ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Лисвчанське міське 
п рофес І ЙII о-тех їй ЧII е 
училище № 51

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1971 — 1972 навчальний рік
з таких спеціальностей (строк навчання 2 рони): 
стсляри-теслярі;
монтажники конструкцій-муляри; 
електромонтери (приймаються юнаки і дівчата); 
слюсарі-монтажники по обладнанню нафтової і хі

мічної промисловості;
слюсарі-трубопроаідники; 
маляри-штукатури (приймаються дівчата);
муляри (строк навчания 1 рік, приймаються юнани 

і дівчата);
електрогазозварники (строк навчання 1,5 року); 
лицювальники-плитковики-мозаїчники (строк на

вчання 1 рік).
Приймаються особи віком не молодші 15 років, з 

освітою не нижче 8 класів. Зараховані до училища 
забезпечуються безплатним обмундируванням і хар
чуванням, іногородні забезпечуються гуртожитком.

У ГРУПУ електрогазозварників приймаються юнаки і 
дівчата, що мають середню освіту. їм виплачується 
стипендія в розмірі 36 карбованців, а відмінникам — 
45 карбованців на місяць.

Вступники повинні подати такі документи: зазву, 
свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту чи 

■ атестат, довідку про стан здоров’я (ф. № 286) з дзни: 
ми про профприщеплення (віспа, стовбняк, туберку
льоз), довідка з місця проживання та склад сім’ї, ха
рактеристика із школи, шість фотокарток (розміром 
3X4 см), паспорт пред’являється особисто.

Прийом заяв з 15 травня.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Ворошиловградська область, 

м. Лисичанськ, 6, вул. Свердлова, З, МИТУ № 51, за
лізнична станція Переїздив, Донецької залізниці.

ДИРЕКЦІЯ.

Одеський технологічний інститут 
холодильної промисловості

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на І курс денного навчання таких факультетів:

Холодильних машин: спеціальність — холодильні і 
компресорні машини та установки, спеціалізації: хо
лодильні машини і установки, компресорні машини і 
установки.

Глибокого холоду і криогенної техніки. Спеціаль
ність — холодильні і компресорні машини та устатку
вання; спеціалізації: машини і установки глибокого 
холоду, криогенна техніка, компресорні машини і ус
тановки.

Теплофізичний: спеціальність — теплофізика.
Інститут готує інженерів-механіків по холодильній 

техніці для всіх галузей промисловості, сільського 
господарства, транспорту, комунального господар: 
ства, торгових підприємств, науково-дослідних і про
ектних інститутів та інженерів-геплофізиків для про
ектних і науково-дослідних інститутів та лабораторій 
герелічених вище галузей народного господарства.

Заяви з документами приймаються з 20 червня до 
31 липня.

Вступні іспити проводяться з 1 до 20 серпня.
Вступники складають іспити з фізики (усно), мате

матики (письмово й усно); для медалістів і осіб, що 
мають диплом з відзнакою — фізики (усно).

Адреса інституту: м. Одеса, вул. Петра Великого, 
1/3.

РЕКТОРАТ.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СУБОТА. 19 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Гімнастика для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Концерт. (М). 10.30 — Для 
дітей. «Чудова сходинка», 
(М). 11.00 — «Веселі стар(ч VНаша адреса і телефони

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. Телефони: від
повідального секретаря I відділу комсомольського жятгя 
_ 2-45-35; відділів пропаганди іа листів і масової робо
те —2-45-36._____________________

БК 01129. І»ІЄК 6Я97»

Професійно-технічне училище 

при Кіровоградському 

м'ясокомбінаті
(ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

УЧНІВ НА 1971-1972
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників 
для м’ясної промисловості. 

Строк навчання 1 рік. При
йом заяв до 25 серпня. По
чаток занять з 1 вересня.

Училище приймає юнаків 
віком від 15 років 6 місяців 
і старших. Дівчаг віком від 
16 років 6 місяців і старших 
з освітою 8—10 класів. Учні 
забезпечуються стипендією 
в розмірі 18 карбованців та 
З карбованці квартирних на 
місяць, триразовим без
платним харчуванням, спец
одягом та форменим одя-

ти». (М). 12.00—Наша афі
ша. (К). 12.05 — Працею 
звеличені. (К). 12.20 —Ху
дожній фільм «Таня і два 
мушкетери». (К). 13.30 — 
«Рубежі п’ятирічки». (М). 
13.45 — За накреслення
ми XXIV з’їзду КПРС. Те
лежурнал «Комуніст». 
(Одеса). 14.15 — Музич
ний фільм «Веселі зустрі
чі». (К). 14.40 — Народ
ний телеуніверситет. (М). 
15.20 — Кольорове теле
бачення. Мультфільм. (М). 
15.35 — «На ланах рес
публіки». (К). 15.50 — Му
зичний фільм. (К). 16.05 — 
«Чарівна сопілка». (Львів).

«МОЛОДОЙ КОММУНЛРэ, оргав Кировоградского 
обкома ЛКС.МУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г, М. Димитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Гліпкв, 2.

Зам. 3600, Тираж 54.500,

гом. Гуртожитком училище 
не забезпечує, а розміщує 
учнів на приватних кварти
рах,

Вступники повинні подати 
заяву на ім'я директора, ав: 
тобіографію, документи 
про освіту та народження, 
довідку про стан здоров’я, 
5 фотокарток (3X4 см), до
відку з місця проживання, 
характеристику.

Адреса училища: місто 
Кіровоград, Обознівськс 
шосе, м’ясокомбінат.

Дирекція.

16.30 — «На меридіанах 
України». (К). 17.00 — 
Урочисте відкриття V 
спартакіади УРСР. (К). 
19.00 — Чемпіонат СРСР з 
футбола. «Динамо» (К).— 
«Торпедо» (М). В перерві 
новини. (М). 20.45 — Но
вини. (М). 21.00 — Чем
піонат Європи з боксу. 
(Мадрід). 23.00 — Нови-

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.30
— Всесоюзний телефести- 
взль народної творчості. 
(М). 18.00 — Новини. (М). 
18.05 — Кольорове теле
бачення. «Місто I пісня» 
Фільм-нонцерт. (М). 19.00—, 
Телефільм «Адреса — 
театр». (К). 20.30 - «На 
добраніч, діти!» (К). 20.45
— Художній фільм «Рони- 
ровна в довгий бік». (К). 
22 ’5 ~ Музична програ
ма «Акорд». (Одеса).

ЛЭДйГ.зЛ 

*Ер®ОлЄми Радянської ар- 
13 35ТуРп”’ „(Ленінград). 13.35 - Для воїнів Радян-

Їа'па АрГ1'7 ' ФлоТУ- <М)- 
14.00 — Сьогодні — День 

оаЧН0Г0 працівника. (К)« 14.20 — 3 циклу «ВІтчиз« 
но, моя неозора». Кінона» 
<ІПС «"енський проспент», lnnlnV‘1', “ Для Дітей, 
^лівець-малювець». («к 
15.45 — Тележурнал «ГЇс*> 
шук». (М). 16.30 - Опєрнї 

«Ра'ни. Великий 
іп плР £ОЮзу РСР- <мь 
18.00 — Новини. (М). 18.05 
/мі *іо аа к*ноп°Дорожейа, 
ііісті > '°°л~В е*'Р' *Моло» 
дість». «Алло, ми шукаємо 

*І.НТИ>’‘ (ВистУп лаурегц Пали Иурсу)- 21.00 1г
Програма «Час». (М). 21.30 
Т^ле?А-,ь,орово телебачення. 
(М?С99адп <<13 СТІЛЬЦІВЄ> 
(М). 22.40 - Вечірні мел<Й 
ЧємгКам^Р7’ (М>- 23.25 -Ч « . 
чемпіонат Європи з етнчїс/і1 атлетики. (М). 23 55 - н^. 
вини. (М). ' ' н<*

_ДруГА ПРОГРАМА. 17.1» 
Легкі с"артМада . , УРСР, 
легка атлетика. (Ц). 18.15-4 
Художній фільм «Без Прс;4» 
СиНа ”®милну». (К). 20.30-*: 
«На добраніч, діти!». (Н),

“ *УАожній ф1лп&М 
*Містер Ікс». (Н).
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