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ПРО ІНІЦІАТИВУ 
МОЛОДИХ 
КОМБАЙНЕРІВ

Бюро обласного комітету ЛКСМУ схвалила ініціа- 
тиву, висловлену в листі молодих комбайнерів Кірс- 
воградщини Володимира Скорохода, Дмитра Шуль
ги, Віктора Фіщсмка, Леоніда Савченка, Станіслава 
Ванлка і Григорія Назаренка («Молодий комунари за 
ЗО липня ц. р.|.

Обком комсомолу зобов’язує міські 5 районні 
комітети ЛКСМУ, первинні комсомольські організа
ції якнайширше залучати молодь до збирання вра
жаю першого року дев’яте? п’ятирічки, пропагувати 
З розповсюджувати передовий досвід, підтримувати 
численні добрі починання молодих трудівників сіль
ського господарства.

Постанова бюро обкому комсомолу зобов’язує 
популяризувати імена молодих механізаторів і всіх, 
хто відзначається ударною працею в період цього
річних жнив.
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Комбайнер колгоспу й 
«Зоря комунізму» Боб- І] 
ривецькоіо району Юхим 
КУБАЙ відвантажує 
зерно нового врожаю в 
{автомашину шофера 

Григорія ОЛЕЩЕНКА.
Фото в. КОВПАКА.

ЙДЕ зерно нового врожаю
УСТИНІ8КА. Широкого роз

маху набирають жнивні робо
ти о колгоспі імені Карла Марк
се. Від комбайнів на гін уже 
надійшло понад 700 центнерів 
зерно. Тут його очищають, го
тують до відправки в держав
ні засіки.

Перші квитанції; за продане 
державі зерно нового вражаю 
одержали водії цього госпо
дарства Іван Міщенко та Ва
силь Шевченко. Вони доста
вили на приймальний пункт 70 
центнерів добірного зерна 
озимої пшениці.

Вісім лафетних жаюн і де
в’ять комбайнів збирають хліб 
у колгоспі імені Петровського. 
Лідером у соціалістичному 
змаганні став комбайнер Ми
кола Литвинов. За день лрв- 
мим комбайнуванням він зі
брав 9 гектарів пшениці і на

молотив 250 центнерів зерна. 
Секретар пзрторганїзації гос
подарства М. Васильченко при
кріпив до комбайна М. Литви
нова червоний прапорець.

32 центнери пшениці сорту 
«Бєзостз-1» на хлібоприймаль
ний пункт надійшли з колгос
пу «Більшовика. Його достави
ли шофери Гсан Мироненко і 
Анатолій Нечиг.

ОЛЕКСАНДРІЯ. Рахунок пер
ших жнив дев’яте? п’ятирічки в 
колгоспі імені Кірова відкри
ли механізатори Володимир 
Коваленко та Іааи Доценко. Во
ни почали жосевицю гороху. 
Напоготові стоять ще 7 зби
ральних агрегатів,, які вклю
чаться в косовицю озимої 
пшениці. Хлібороби прагнуть 
упоратися із збиранням вро
жаю за 10 — і2 робочих дніє.

СВІТЛОВОДСЬК. На ланах 
району йде масове збирання 
гороху. Відмінно організовано 
роботу в колгоспах імені Ко- 
товського, Імені Чапаева^ імені 
Леніна, імені XXI з’їзду КПРС.

НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК. При
йшли жнива і в північні райони 
Кіравсградщини. Одним з пер
ших серед механізаторів райо
ну на косовицю гороху вивіє 
свій агрегат комбайнер кол
госпу імені Ленін» Кузьма За
харович Мацюк. Слідом за 
ним вивели в загінки свій ком
байн комбайнер Іван Степано
вич Иичишенко та його поміч
ник комсомолець Гаврило Ар
делян.

Перші десятки гектарів горо
ху поклали у валки механіза
тори колгоспів імені Калініна, 
«Україна» 'та інших госпо
дарств.

(

Є ЕЛЕВАТОРИ ПОВНЯТЬСЯ ЗЕРНОМ
@ ЖНИВУЮТЬ МОЛОДІЖНІ АГРЕГАТИ

О КУЛЬТАРМІЙЦІ ПРЯМУЮТЬ В ПОЛЕ

СЛОВО ЗА МОЛОДІЖНИМИ
Рони минулої п’ятирічки говорять про високу 

культуру землеробства) хліборобську майстер
ність не лише окремих бригад, а всього Мало- 
висківського району. Понад план продано держа
ві 134174 центнери добірного зерне. Сказали своє 
слово і молоді хлібороби.

Ось і цього року у районі створено 20 номсо- 
мольсько-молодіжних колективів. Половина жен
ців мають уже досвід роботи, дехто — лише пер
ший рін жнивуватиме. Леонід Ральио з колгоспу 
«Росія» минулого року зібрав колосові на площі 
204 гектари і видав з бункера 6290 центнерів 
зерна. Вище зобов язання у комсомольця цього 
року — скосити зернові на площі 220 гектарів і 
намолотити 8500 центнерів хліба.

Янщо у Леоніда с певний досвід, то Олександр 
Гудзенко із своею напарницею Ніною ГригорЧ- 
вою жнивуватиллуть вперше. Але бони не збира
ються складати зброю без бою. Намітили собі 
рубіж — скосити хліба на площі 150 гектарів і на
молотити не менше 4800 центнерів зеона. До їх
нього агрегату в колгоспі імені 17-і партконфе- 
рєнції закріплена автомашина комсомольців Анг-

голі» Малого і групком- 
сорга першої рільничої 
бригади Люди Солда- 
тенко.

Бюро райкому ЛКСМУ затвердило районний 
штаб «Жнива-71» по організації соціалістичного 
змагання на збиранні хліба. Через кожні два дні 
комітети первинних комсомольських організацій 
вручатимуть перехідний Червоний вимпел кра
щим молодим комбайнерам і екіпажам водіїв, які 
транспортуватимуть зерно. Райком комсомолу 
щотижня нагороджуватиме жниваря району пере
хідним мандатом «Кращому женцю».

Нещодавно у райкомі комсомолу проведена 
нарада начальників штабів «Комсомольського 
прожектора» первинних організацій. Пости моло
дих дозорці» діятимуть в полям біля агрегатів, на 
токах. Особлива увага приділена збереженню хлі
ба. Адже інтенсивні' дощі спричинили вилягання 
колосових.
.Всі господарства району приступили до косови

ці гороху та ячменю. Черга в загінках озимої 
пшениці — за молодіжними агрегатами. Лиши
лось на дїлі показатч своє вміння молодим, доб
рим ужинком завершити жнива.

В. ПОЛІЩУК, 
зав. організаційним відділом Маловкскізсько- 
го РК ЛКСМУ.

На фото: лссониця го
роху в нолгоспі імені Ле
ніна Новоархангельського 
району. На полі агрегати 
комбайнерів Н. М А ЦЮ НА 
та І. КИНИШЕНКА 
Фстс Ю. ЛІВАШНЙКОВА.

аби лився хліб.»
Цьогорічне літо виявилось 

важким для жнив. Вже майже 
два тижні — дощі. I тому го
лова колгоспу «Пам’ять Лені
на» Василь Архипович Сіва- 
ченко розвів руками: «Нічого 
радісного сповістити не можу. 
Чекаємо погоди». А потім роз
повів, шо, незважаючи на во
логість, майже повністю закін
чили збирання гороху. Дове
лось попрацювати і дідівськи
ми косами, але то — на схилах 
та відразу після дощу. А на 
переважній більшості площ 
працювали комбайни. Це зби
рання виявило все вміння ме
ханізаторів керувати колгосп
ною тенікою. Добре потруди
лись за штурвалами «СК-4» 
комбайнер Борис Павлович Іва- 
щук та його помічним Василь 
Титомир, Петро Герасимович 
Алфьоренко та Іван Максимо
вич Безугля, а також машиніст 
горохової жатки Микола Его
рович Дрючков.

Ще рано говорити про ос
таточні результати, але кол
госпники сподіваються, що 20 
центнерів гороху з гектара — 
цілком реальний врожай.

На збирання пшениці, як 
тільки дозволить погода, ви
йдуть 13 комбайнів. Ще ніколи 
в колгоспі не було такої кілько
сті агрегатів. І тому цього року 
навантаження на комбайн по
рівняно невелике — 120 гекта-

рів хліба на кожен. Це дає 
підстави сподіватись на швид
ке і оперативне закінчення 
жнив. Але колгоспники розу- І 
міють, що не лише завантажене | 
вість агрегатів впливає на вда
лу косовицю. Тому правління 
колгоспу зробило все, аби ко
жен механізатор, кожен кол
госпник усвідомив спою роль 
на жнивах. Агроном колгоспу 
провів бесіди з екіпажами коми 
байніе, на загальних зборах во
ни закріплені за окремими ді-< 
лянками. В цю пору до нер/ла 
самохідного комбайне стане 
старший електрик колгоспу 
Микола Даниленко. Члени всіх 
екіпажів взаємозамінні. На 
кожному агрегаті е будь-яку 
хвилину помічник комбайнера 
може стати до керма.

На випадок термінового ре
монту підготовлено «летучку» 
з усім потрібним обладнанням, 
в обох бригадах відремонтова
но зварювальні апарати.

А вийдуть на поля комбай
ни — на повну силу запрацю* 
колгоспна кухня,

РЕЙДОВА БРИ1АДА: 
В. КРЯЧКОВСЬКИИ, ме
ханізатор колгоспу «Ва- 
м’ять Леніна», В. ЗЕ КУ
НОВ, інструктор Вільшан- 
ського РК ЛКСМУ, М. ВІ
ДЕНКО, спецкор «Молодо
го комунарах.
Вільніансьний рано».

БІД УРЯДОВОЇ КОМІСІЇ ПО З'ЯСУВАННЮ ПРИЧИН ЗАГИБЕЛІ ЛЬОТЧИКІВ-
КОСМОНАВТІВ СРСР Г. Т. ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, В. М. ВОЛКОВА. В. ь ПАЦАЄЕА

Після вивчення записів параметрів по
льоту космічного корабля «Союз-И» вста
новлено, що до ділянки спуску політ ко
рабля проходив нормально. Космонавти 
Г, Т. Добдовольсьний, В. М. Волков, В. І. 
Пацає» діяли відповідно до програми по
льоту.

На ділянці спуску корабля за ЗО хвилин 
до приземлення сталася швидке падіння 
тиску в спускному апараті, що викликало 
раптову смерть космонавтів. Це яїд-

т вер д жується /ведичними і патолого-анато«! 
мінними дослідженнями.

Падіння тиску було наслідком порушен* 
ня герметичності корабля. Огляд спускного 
апарата,, який здійснив м’яку посадку, по
казав. що в- його конструкції руйнувань 
немає

Ге«-н»«№ий аналіз дав змогу встановити 
ряд можливих причин розгерметизації, до« 
слідження яких триває.
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3 щирою українською 
тиннісгю, теплотою і сердеч
ністю, з хлібом-сіллю зустрі
чали трудящі степової Кірово- 
градщини посланців братньої 
Болгарської комуністичної 
партії (фото ліворуч).

На фото праворуч — під час 
перебування болгарських гос
тей у механізаторів трактор
ної бригади, яку очолює двічі 
Герой Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталов.

Фого В. Лебедика.

Ранок четвертого дня 
Друзі з Толбухінського 
округу зустріли у 
м’янці, Перед тим 
побували в колгоспі 
раїна», цікавилися 
ганкями структури 
подарства, 
комуністів

Зна- 
вони 
«Ук- 

пи- 
гос- 

розстановки 
на вирішаль

них ділянках роботи та 
іншими. Про все це до
кладно розповіли голо
ва колгоспу М. /Л. Доб- 
ровольський і 
парткому Г. 
щемко.

Із Знам’янки 
рушили до Світловод- 
ська. На кордоні делега
цію, яку супроводжує 
секретар обкому КП 
України Д. С. Сиволап, 
зустрічали керівники 
міста і району. Коли де
легація прибула до міс
та енергетиків, їй під
несли хліб-сіль, юні ле-

секретар
А. Они-

гості ви-

нінці пов’язали червоні 
галстуки і вручили квіти.

Потім відбулася бесі
да в міськкомі КП Ук
раїни. Продовжуючи ви
вчення досвіду роботи 
партійних комітетів як 
органів партійного керів
ництва, гості цікавилися 
методикою проведення 
засідань бюро міськко
му партії, тематикою 
розглянутих на них пи
тань, питаннями по до
бору, розстанозці і ви
хованню кадрів секрета
рів парторганізацій, 
бували в кабінетах 
ганізаційно-партійної 
боти та політосвіти 
ськкому КГІУ.

Члени болгарської 
легації поклали квіти до 
пам’ятника В. 1. Леніну, 
обеліска Слави, споруд
женого на честь 20-річ- 
чя перемоги над гітле-

по- 
ор- 
ро- 
/лі-

де-

рівською Німеччиною, 
ознайомилися з містом, 
побували на гідроелект
ростанції імені 50-річчя 
Жовтня.

У міському Палаці 
культури імені Леніна 
відбувся великий вечір 
радянсько - болгарської 
дружби. На ньому ви
ступили: перший секре
тар Світловодського мі
ськкому партії А. Ф. 
Єпіфанова, головний ін
женер Кременчуцької 
гідроелектростанції М.Д. 
Синєгибський, секре
тар комітету комсомолу 
виробничого об’єднан
ня «Дніпроенергобуд- 
індустрія» Валентина 
Онищук. Від імені бол
гарської делегації з теп
лим слоаом-відповіддю 
виступив Петко Петков.

Вечір закінчився вели
ким святковим концер
том.

Наступного дня члени 
делегації партійних пра
цівників Толбухінського 
окружкому БКП відвіда
ли колгосп імені Жда- 
ноаа, ознайомилися з 
роботою трудівників 
цього господарства, а 
надвечір повернулися до 
Кіровограда.

Теплими були зустрічі 
болгарських друзів Із 
робітниками і партійними 
працівниками Знам’ян
ки. Чимало сувенірів на 
спогад подарували своїм 
друзям трудівники міста 
залізничників, серед 
них — макет паровоза, 
яким В. І. Ленін повер
нувся Із Фінляндії до 
Росії.

На фото: перший сек
ретар Знам’янсьного 
міськкому КП України 
В. Г. КУЗНЄЦОВ під час 
зустрічі болгарської де
легації на межі району. 
Крайній праворуч — 
секретар обкому НП Ук
раїни Д. С. Сиволап.

Фото А. ДІБРОВНОГО, 
В. ДРЮКОВА.

ДО нових 
ЗУСТРІЧЕЙ!

...Палац культури імені 
Жовтня. Суботнього ве
чора його заповнили 
представники громад
ськості обласного цент
ру, які прийшли сюди 
на зустріч з делегацією 
партійних працівників 
Толбухінського округу 
НРБ. Промені прожекто
рів заливають світлом в 
глибині сцени портрети 
В. І. Леніна і Георгія Ди
митрова.

Палкими оплесками зу
стріли кіровоградці бол
гарських друзів — Пет- 
ко Петкова, Івана Демі- 
рева, Недялку Кабак- 
чієву, Кирила Янушева. 
Другий секретар міськ
кому партії А. Д. Суха
нов вступним словом 
відкриває вечір радян
сько-болгарської друж- 

мелодії 
СРСР і

мити з цієї трибуни, що 
трудящі Кіровоградщини 
план першого півріччя 
го більшості показни
ків виконали і перевико
нали. Ми бажаємо тру
дящим Толбухінського 
округу великих успіхів 
у будівництві соціалізму.

д. П. Максименко під 
бурхливі оплески вручає 
гостям пам'ятний пода
рунок — аплікацію з 
зображенням площі іме
ні Кірова.

Керівник

би. . 
гімнів 
УРСР.

На 
секретар 
ського 
раїни 
ко. Він сердечно 
почесних гостей, вислов
лює впевненість, що 
взаємний обмін досві
дом організацій:-о-пар- 
тійної роботи сприяти
ме дальшому 
творчих зв’язків Кірово
градської області і Тол
бухінського округу,

— Зараз народи на
ших країн невтомно пра
цюють 
рішень 
КПРС і 
сказав 
ко. —

розвитку

над виконанням 
XXIV з'їзду 

X з'їзду БКП,— 
Д. П. Максимен- 
Приємно повідо-

Керівник болгарської 
делегації Петко Петков 
виступав без переклада
ча. Але мова його була 
зрозуміла кожному, бо 
йшлося у виступі про 
міцну нестаріючу друж
бу болгарського і радян
ського народів. В знак 
цієї дружби П. Петкоз 
вручив Д. П. Максимен- 
ку портрет 
Болгарської комуністич
ної партії
гоєва.

З словами гарячого 
привітання болгарському 
народу виступили налад
чиця механоскладально
го цеху N3 1 заводу 
«Червона зірка» В. С, 
Рогозна, проректор Кіро
воградського педінститу
ту В. Л, Омеляненко, 
перший секретар міськ- 
кому ЛКСМУ Ю. С. Руд- 
нєв. «До нових зустрі
чей!»—говорили вони по
сланцям Болгарії. Бол
гарських гостей і учасни
ків вечора вітали піоне
ри міста.

На закінчення вечора 
відбувся концерт.

засновника

Дмитра Бла-

,у

fe'і

Т АТКУ, татку! Тобі знову лист. —
1 ще з порога повідомив Миколка і. 

вбігши до кімнати, протягнув синій кон
верт.

— Дякую, — відгукнувся тихо Григо
рій Васильович, а потім, поглянувши на 
звороту адресу, сказав: — від Олександ
ра Павловича.

Лезом розрізав конверт, витягнув і 
розгорнув аркуш паперу, швидко пробіг 
очима.

Поки читав, обличчя світилося якоюсь 
внутрішньою радістю. Та нараз зникли 
веселі блискітки в очах, і .між брів про
лягла глибока борозна...

Пому, Григорію Григору, було стіль
ки ж, як сьогодні семикласнику Микол- 
ці, коли по землі поповз чад згарищ. 
Малий був та пам’ятає, чк мати подава
ла воду пораненим, і як благословляла 
на війні' синів — Івана та Михайла. 
«Може батька зустрінете» — казала з 
надією. Та не зустріли батька сини, Не 
повернулись усі трос додому.

Коли червоні з важкими боями звіль
нили Верблюжку і просунулися вперед 
кілометрів на десять, хтось з односель
чан приніс матері страшну звістку, що 
її Іванко загинув. Як була в лихих чобіт
ках, на босу ногу так І кинулася в поле, до 
окопів. Пробували зупинити, мовляв, на 
міну каравшися. Але і слухати не хоті
ла. Кілька днів човгала по зраненій ос
колками землі. Кілька днів жила надією, 
що помилились односельчани. А потім 
впала і заридала...

Багато часу вже минуло. Та не може 
забути тих сліз Григорій — наймолод
ший з сипів Анасіасіі Панасівни. Ось і 
зараз, відклавши листа, поглянув на 
матір, яка тихо про щось розмовляла з 
виучкою, і подумав, що саме ота клята 
війна, оті пекучі сльози прорізали такі 
глибокі зморшкп-борозни на її чолі.

Мати відчула той погляд, підвелася, по
глянула йому в очі. І хоч не сказала ще. 
ні слова, Григорій зрозумів, про що но- 
же бути мова. Мовляв, час гоїть рани 
серця, але не виліковує повністю, і 
добре, що ми пам’ятаємо, що не забу.

ЗНАЙ

ІСТОРІЮ

ПОДВИГУ
*- ................. ..  

листи
РОЗПОВІДЬ ПРО Г0Л03У ПЕРВИННОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА ПО ОХОРОНІ 
ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ 

г. В. ГРИГОРА ТА ПРО ТЕ, ЯК ЦЯ 
ОРГАНІЗАЦІЯ УВІКОВІЧНЮЄ ПОДВИГ 

ЗЕМЛЯКІВ

вабмо тих. хто поліг за наш сьогодніш
ній світлий день.
Г* ЛОБА про це Григорій Васильович 

чув не раз І в листах не раз читав з 
того часу, як почав займатися історією 
рідного краю. Відшукуючи документи 
про події і визначних земляків побував 
в архівних установах Кіровограда, Оде
си, Києва, Дніпропетровська, завів лис
тування з працівниками архівів Москви 
та Ленінграда.

Сьогодні п первинній організації То
вариства по охороні пам’яток історії та 
культури, яку очолює Г. В. Григір, близько 
трьохсот чоловік. Є бюро організації, 
до якого входять нійініціатиапіші ~ч. 
Павло Кобець, Олександр Богун, Ольга 

Бебек, Олександр Олійник та інші. А по
чинав по суті один. Більше десяти років 
спливло відтоді, як вчитель історії Григір 
переступив поріг своєї школи. І вже 
стерлися в пам’яті деякі деталі про те, 
як саме запалив у колег, а потім і в уч
нів бажання краще вивчити і зберегти 
історію рідного села. Одні кажуть, що 
в Григора з’явилося багато помічників 
після того, як він розшунав матеріали 
про ратні подвиги колишнього директо
ра їхньої ж школи Василя Федоровича 
Скопенка. Інші стверджують, що поміч
ників прибавилось після зустрічі із бать
ком Героя Радянського Союзу Івана 
Олександровича Кобиллнського.

Та сьогодні ці деталі не такі вже й 
важливі. Важливо інше. Тепер і школя
рі і дорослі мешканці Верблюжчи з гор
дістю розповідають, як полковнин Ско
пенко з своїми воїнами в 1944 році, 
здійснивши обхідний маневр, звільнив 
польсьне місто Сачдомєж, що у Верб- 
люжці і вулиця, і школа носять ім’я Ско. 
пенка. Що знають тепер в селі і про за
сідання Ради Нарздової в Сандомєжі 
2-го лютого 1945 рону, як загинув Ско
пенко під Вроцлавом. Це тоді були про
читані хвилюючі рядки;

«Міська Рада Народова, зібравшись 
на надзвичайне засідання, схиляє голо* 
ву перед пам'яттю Героя Радянського 
Союзу (Указ Президії Верховної Ради 
Союзу PCP від 23 вересня 1944 року) 
Василя Федоровича Скопенка, визволи* 
теля міста Сандомєжа з фашистської 
неволі, і, бажаючи висловити йому 
сердечну вдячність і повагу до його па* 
м'яті, одноголосно постановляє:'

перейменувати нинішню вулицю Опа* 
товську у вулицю імені полковника Ско* 
пенка;

поховати прах героя в місті Сандо* 
межі;

на вічну пам'ять встановити на його 
могилі пам'ятник».

Знають тепер у Верблюжці до дріб
ниці, як героїчно бився з ворогом їх од
носельчанин Герой Радянського Союзу 
Іван Олександрович Нобилянський. Зав
дяки Г. Григору дізналися й проте, як иін 
загинув напередодні Перемоги — 22 квіт-1 
ня 1945 року. Про це в листі повідав 
товариш Кобилянського Герой Радяні 
сьного Союзу Дудниченко:

«Наші «яструбки» прикривали тоді по* 
тужні бомбовози. Завдання одержали 
важливе і термінове. Старший штурман 
Нобилянський наполіг, щоб і йому доз* 
волили взяти участь в польоті, хоч і 
знаходився у відпустці після госпіталю, 
•завдання було виконано успішно, без. 
втрат. На зворотному шляху потрапили 
під сильний зенітний обстріл. Празе млу* 
лись на аеродромі всі літаки, але етап*, 
ший штурман Нобилянський не зміг ви* 
ити з кабінц. Осколок снаряда влучив 
йому в голову...» ,
сьного ДдізнапЛ«>ШК,ЛЬН' роми КобИЛЯН} 
сьного дізналася молодь від батька Ге* 
просили паК<г^лАра Павлов«ча, якого за 
контакти АиЛСпыВ Гостк В'АТОДІ і ТІСНІ 
п ріггтр ист якраз В'Д нього.
Г веп поглЯНУз на синій КОК-

терііВЄР 1 скааав тихо, на цей раз м£ 

тярпт Павловича. Па.м’д?
Роз^'на вулиці 3^<аВ2”* Живе У Кривому. 
ґозі на вулиці імені свого сина.,»

V х,нтнула головою <
стапіЧнАМ/МіпаЛ- АІИСНО знають' і малї, І 
аТйРвягя?і^вт ме”а геРо,’а» визволителів; 
а и багатьох їх рідних.

Червоні слідопити, що входять ДО 
первинної організації Товариства п<? 
п^^анП?л’ЯТОН ІСТОрії «культури- 
розшукали більше двохсот сімей воїнів.
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РОЗІ БРАЛИ

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор.

ЧЕМПІОНКА КЛИЧЕ ДО ПРАПОРА
Щоранку біля книжкових 

кіосків міста Кіровограда за
тримуються люди різного ві
ху. І кожен поспішає придбати 
£віжий номер газети. Особли
во цікавляться обласними. А 
£х, на жаль, в роздріб потрап
ляє дуже мало.

Кіоск № 15, що на вулиці 
Ціевчечка, 8 липня одержав 6 
екземплярів газети «Молодий 
комунар», які за кілька хвилин 
розібрали. Таку ж кількість 
Ьдержав і кіоск № 11 на Но- 
вомиколаївці. '

Кіоск № 24, що розташова
ний на автовокзалі з 1 липня 
почав одержувати більше де
сяти екземплярів газети «Мо
лодий комунар». «Але і цієї 
кількості дуже мало, щоб за
довольнити бажаючих одержа
ли газету, — говорить Є. М. 
Звіринсьха. — Газети у нас не 
залежуються».

Невідомо лише одне: чому 
вСоюздрук» побоюється дати 
в роздріб більшу кількість га
зет? За минулий квартал 170 
екземплярів газети одержали 
(І7 кіосків. Звичайно, ця мізер
на кількість не може задо
вольнити бажаючих придбати 
^олодіжне видання. На третій 
квартал «Со.оздрук» заплану
вав дати в роздріб 300 екзем- 
рлярів молодіжної газети. Це 
значно більша кількість, але 
уакож не зможе задовольнити 
запити читачів.

Л. БЛАКИТНА — кіос- 
. кер, В. ЛЕБЕДЕВ — пра

цівник заводу «Червона зір- 
рка», В. ВЛАДИМИРОВА— 
спецкор «Молодого кому
нара».

КИЇВСЬКА«
ПОЛОВИНА

Ще весною, коли на легкоат
летичному манежі Кіровоград« 
ського спортклубу «Зірка», 
відшліфовували свою майстер« 
ність легкоатлети, тренер на« 
шої збірної в. Іванець з особ, 
ливим старанням працював в 
ті хвилини, як на бігову доріж« 
ку виходила студентна Олен.

> індустріального 
Люба Ручка. Він 
під час фінальних 
юних спортсменів

Динамівці Києва краще ін
ших виступили у першому ко
лі чемпіонату країни з футбо
ла. В п'ятнадцятому турі, шість 
ігор якого пройшли 9 липня, 
вони отримали перемогу на 
своєму полі над армійцями 
Ростова-ча-Дону — 4:0 і набра
ли 23 очка. На другому місці 
— 2! очко — єреванський 
«Арарат», який виграв у той 
же день у гостях у москов
ських динамівців — 1:0 (рік 
тому «Арарат» займав у про
міжному фініші тільки 8 міс
це). Срібні призери минулоріч
ної першості москвичі — на 
третьому місці — 19 очок.

(ТАРС).

РАПІРИСТИ ФРАНЦІЇ

ЧЕМПІОНИ СВІТУ

сандрійсьного 
технікуму З 
буе певен: і 
поєдинків »_....... ......г.
республіки його вихованка не
одмінно має потрапити у п’я
тірку найсильчіших...

І ось уже вона повернулася 
до Олександрії 3 найбільш 
відповідальних для неї змагань. 
В технікумі донині знали: кі
ровоградські юніори випереди
ли чернівецьких, тернопіль
ських і волинських іегкоатле- 
тіс, очолили турнірну таблицю 
команд третьої групи. На їх 
рахунку — 86,5 очка.

— А як жа ти? — спішили 
дізнатись про результат забі
гів езоєї ровесниці. — Увійшла 
хоч в десятку нращих?

Люба з утіхою:
— Мій тренер мав приєм

ність допустити помилку.
І справді, юна спортсменка 

не лише виправдала сподіван
ня В. К. Іванцл, але й гіодару- 
вала своїй команді неабиякий 
сюрприз. Дистанцію 800 метрів 
вона подолала за 2 хвилини 
10,8 секунди. Це був новий ре
корд області серед юніорів і 
найкращий результат фіналь
них забігів спартакіади. Отже, 
і золота медаль.

Потім дистанція 1500 метрів. 
На цей раз Люба Ручна досяг-

?, é У4' 4
..л

ла фінішу третьою, І їй вручи
ли знову медаль — бронзову.

Не без гордощів розповідала 
студентна однокурсникам про 
свого товариша 'по команді ні«

Оленсандра Глобі. 
_ , - і
доріжках 200 I 400 

теж привіз 
дві золоті медалі — І | став ВИНу.
поправок у таблиці 
рекордів в цих видах 

...___ ___  легкоатлетів.
Люба згадує столичний ста

діон, друзі запитують її про 
Валерія Борзова і Володимира 
Пантелея, цікавляться, лк а ці
лому виступили наші спорт
смени на спартакіаді.

Розповідає про відомих а 
країні спортсменів, вдоволено 
додає:

— Столичні чемпіони, звісно, 
випередили нас. Але ми багато 
насчилсь у них. А в своїй групі 
кіровоградці таки но були ос
танніми. Поступитись першіс
тю тільки суперникам з Київ
ської області — це теж досяг
нення...

Закінчивши розмову, вона 
кличе юнаків та дівчат у кім
нату де був гучномовець

— Цікаво, як в Москві ж ви
ступають українські лучники. 
Віктор Сидорун і Ольга Дон
ська, я чула, неодмінно мають 
стати чемпіонами 
спартаніади.

Всі квапляться 
норпусу. А Люба : 
позицією:

— Що — як у і 
день урочистого

влаштувати 
змагання?

ровоградця <
на. Він був у числі призерів на 
бігових доріжках " ' * 
метрів. Олександр 
додому дві золоті 
бронзову і срібну. 1 
ватцем 
обласних 
програми

всесоюзної

до учбового 
знову з про-

п’ятницю, п 
____ .. > відкриття 
спартакіади в Москві, нам теж 

______________масові спортивні

М. ВІНЦЕВИЙ. 
На знімку: Л. РУЧКА. 

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ВІДЕНЬ, 10 липня. (ТАРС). Чемпіонами світу 
в командному заліку стали рапіристи Франції, 
які виграли у фіналі в Польської збірної — 8:6. 
Наша команда завоювала бронзові медалі.

МИНУЛО! суботи кіровоградська «Зір
ка» приймала на своєму полі футболіс- 

тів вінницького «Лономотива». Наші гості 
на рік раніше «Зірки» почали виступати 
в другій групі нласу «А» і зазжди були 
в числі провідних команд. Позаторік їх 
спіткала невдача і вони змушені були 
перейти в клас «Б». Та, як бачимо, не 
надовго, лише на один рік, а потім зно
ву здобули путівну в другу лігу.

Нині вінничани займають місце всере
дині турнірної таблиці, але у них не обхо- 
диться без зривів: Іноді програють менш 
досвідченим футболістам, а іншого ра
зу можуть завдати поразни 
дерів. Так, наприклад, було 
з надіївським «Шахтарем», 
ни виграли з рахунком 3:0.

У Кірозо'оадІ гості грали

декому з лі- 
і в зустрічі 
у якого во«

У Кірозо~оадІ гості грали злаюджено, 
агресивно. Тх старанність можна зрозу
міти. Адже нинішній тренер «Локомоти
ва» А. Д. Лерман позаторік очолював 
«Зірку». Цей матч був своєрідним поє
динком І між наставниками обох команд.

Кіровоградці діяли активніше, ніж у 
двох попередніх зустрічах, але вони ще 
були далекі від тієї майстерності, ячу де
монстрували в кращих матчах цього 
сезону.

Добившись успіху наприкінці першо
го тайму наші футболісти зуміли утри
мати цю мінімальну перевагу до кінця 
матчу. Гол з подачі Геннадія Гусєва за
бив Олексій Кацман.

«Зірці» лишилося провести дві остан
ні зустрічі першого кола і обидві на 
виїзді. 15 липня вона гратиме з Ссвєро-

© ФУТБОЛ

з
мінімальною

перевагою
донецьку з «Хіміком», а 18 липня — а 
Кадіївці з «Шахтарем»,

Подаємо результати матчів останнього 
туру: «Будівельник» (Полтава) — «Дніп
ро» (Черкаси) — 3:1, «Спартак» (Суми) — 
СКА (Київ) — 2:0, «Кривбас» (Кривий 
Ріг) — «Шахтар» (Горлівка) — 0:0, «Суд
нобудівник» (Миколаїв) — «Локомотив» 
(Донецьн) — 0:0, СКА (Одеса) — «Мета
лург (Жданов) — 3:1, «Локомотив» 
(Херсон) — «Автомобіліст» (Розчо) — 
4:0, «Авангард» (Севастополь) — «Торпе
до (Луцьк) — 0:0, «Говерла» (Ужгород) 
— «Буковина» (Чернівці) — 1:0, СКА 
(Львів) — «Динамо» (Хмельнцьний) — 
0:1, «Спартак» (Хмельницький) —: 
«Авангард» (Тернопіль) — 1:2.

ЛІТО ЩЕ В ВП5ППЛТП

які загинули, звільняючи село від фа
шистських загзобників. Чимало з них не 
раз уже приїздили до Верблюжки, щоб 
»шанувати пам'ять рідних і близьких. Із 
сім’ями Героїв Радянського Союзу Г. М. 
.Стрепетова і О. П. Бєляєва, які »агинули 
звільняючи Верблюжну, ведеться постій. 
Не листування. Кращі вулиці села носять 
Імена Героїв.

Слідопити розшукали однополчан 
42-го полку 13-ї гвардійської дивізії. В 
різних нраях нолишні воїні: Ф. Засгород- 
ній — в Донецьку, С. Лисин — в Аозама- 
сі Б. Нагімов — в Тульській області, 
8. Куріпко — у Кіровограді.., 29 чоловік 
розшукали.

ЙНоли з’їхалися однополчани на День 
времоги до Верблюжки, то рознрили 

Є одну сторічну героїчної боротьби. 
Трапилось так, що, ведучи бої за село, 
Поли потрапив в оточення. Здавалось, 
;ЩО становище безвихідне. Допомогли 
місцеві жителі Параска Антонівна Лап
тева та Іван Васильович Гострик. Вони 
потаємними стежками вивели полк май- 
>ке без втрат...
(Г РИГОР1И Васильович витягнув теку, 
і поклав листа до десятків подібних— 
о Рязані І Татарії, Одеси І Пер?її. А по- 
ТИ до сина:
, — Що ж, Миколо, нам пора на засі
дання.

вони пішли, батько І син, комуніст 1 
Діонер. Пішли на засідання бюро пер
винної організації Товариства, щоб об- 
урворити листи, що надійшли, свої зав- 
Цання.

Такі засідання проводяться регулярно, 
ЯК І заняття із слідопитами. В цьому І 
*?ила організації. Разом намічають, ра
дом І ВИРІШУЮТЬ. ВИВЧИЛИ ПерІОД ВІТЧИЗ
НЯНОЇ війни, почали пошуки перших 
комуністів, комсомольців сала, фунда
торів нолгоспу. і знайшли цих людей 
.цікавих біографій, а ще й рідкісні доку
менти, зокрема знімки першої валки 
РІолгоспу, першого засідання правління 
артілі. Потім була зустріч нільчох по
колінь комуністів та комсомольців, по
хід по місцях революційного підпілля

1905 — 1917 років, який очолив старий 
більшовик Артем Давидович Терещенко.

Звичайно, робота первинної організа
ції Товариства по охороні пам’яток іс
торії і культури не обмежуєтеся лише 
пошунами. І якщо так докладно ми зу
пинилися саме на лошунах, то це тому, 
що з пзшуків все починається, а почут
тя є їх рушійною силою. Пошуки пере
дували рішенню про присвоєння вули
цям імен Героїв, і лекціям про револю
ційні події, про колгоспний рух, про 
культурну резолюцію у Верблюжці, з 
якими виступзюто перед колгоспниками 
в клубі, н.а токах у тракторних брига
дах Г. В. Григір, директор школи М. І. 
Брехун та Інші члени організації.

Останнє засідання, присвячене уточ
ненню матеріаліз пошунів про перебу
вання о селі Г. І. Петровсьного, Ачтоно- 
ва-Овсієнка. Подвойсьного. Незабаром 
меморіальні дошки розкажуть про це 
всім. Планується встановити меморіаль
ні дошки також на приміщенні, до від
булося засідання першого партосеред- 
ку, на майдані, де було проголошено Ра. 
дянську владу.

На засіданні намітили нові маршрути 
пошуків матеріалів для написання Істо
рії піонерської та комсомольської орга
нізацій села. (Дивишся через рік-два ця 
Історія теж оживе в назвах вулиць. А все 
зроблене сьогодні фіксують на кіно
плівку аматори місцевої любительської 
кіностудії «Пролісок» колгоспу імені 
Калініна). . . „ ,

Усі розійшлися по домівках. І Григір 
в сином тзж. Ось 1 його будинок заті
нений гіллям-дерев. На ганку — дружи
на Марія Максимівна (так I чекай, що 
скаже: «Вже й У бібліотеці робочий дгнь 
закінчився, а ви все засідаєте») і мати, 1 
рожевощока Танюша. Плескіт сміху, 
ДЗВІНКІ голоси...

в. цвях, 
спецкор «Молодого комунара», 

с. Верблюжка
ІІовгородківського району.

* Грубощі — «досягнення» в Лозуватському між
колгоспному піонерському таборі.

ф Дмитровські школярі сплять на підлозі

• Табори праці і відпочинку. Тільки для праці!

Різкій критиці було 
дано Даниловобалківський 
та Вільхівський міжколгосп
ні табори (Ульяновський ра
йон). Тут не подбали навіть 
про інвентар. План виховної 
роботи абсолютно не від
повідає педагогічним вимо
гам. Діти неохоче залиша
ються на другу зміну. А то 
й. взагалі тікають додому.

Ще гірше становище е 
піонерському таборі, що 
розмістився у Дмитрівській 
середній школі (Знам’ян- 
ський район). Якщо у вище 
згаданих таборах є хоч при
мітивний спальний інвентар, 
то тут немає ніякого. Діги 
сплять на підлозі. Де вже 
там питати про інші зруч
ності.

Тривогу викликає робота 
Лозуватського міжколгосп
ного табору (Компачіївський 
район). Начальником тут 
директор Лозуватської се
редньої школи т. Сухина. 
Він «домігся» чи не найбіль
шого. Цей табір хоч і 
укомплектований надрами, 
але ніяка виховна робота 
там не проводиться. Грубо
щі і безтактність стали 
«правилом» в роботі вихо
вателів І начальника. Ще й 
до того ж антисанітарні 
умови, в яких знаходяться 
Діти.

А ось табіо праці і відпо
чинку Кіровоградської се-

Цій нараді передувала 
детальна перевірка літньо
го оздоровлення 
стану підготовки 
нового навчального 
І ось минулої п'ятниці зіб
рались заступники голів 
райвиконкомів, завідуючі 
районними відділами на
родної освіти, перші секре
тарі райкомів комсомолу, 
щоб намітити план заходів 
по поліпшенню оздоровчої 
кампанії дітей на період, 
що залишився.

З доповіддю «Про хід оз
доровлення дітей влітку 
1971 рону> виступила за
ступник голови облвиконко
му Є. М. ЧАБАНЕНКО. Вона 
відзначила, що в деяких ра
йонах робота піонерських 
таборіз поставлена добре. 
Багато шкіл теж серйозно 
поставились до оздоровчої 
нампанії. Це можна сказати 
про Кіровоградські середні 
школи № 5 і № 9, про Пав- 
лисьну, Паччівську, Богда- 
нівсьну, Компініївсьну се
редні школи. Чого, на жаль, 
не можна сказати про між
колгоспні піонерські табори.

Комісією обкому партії та 
облвиконкому встановлено, 
що деякі райкоми комсо
молу, правління колгоспів 
питання оздоровчої кампа
нії школярів зовсім випус
тили з поля зору. А якщо 
де й працюють міжколгосп
ні табори, то умови там 
вкрай незадовільні.

дітей та 
шкіл до 

року.

під-

редньої школи № 27. Вага-* 
то корисних справ зробили 
школярі 
колгоспі
це вони одержали подяку 
від правління колгоспу, го- 
лови сільради. Але вся біда 
в тому, що діти не мали 
відпочинку. Для них просто 
була організована виробни
ча практика, з якою вони 
чудово справились.

Це ж саме можна сказа* 
ти і про табори праці і зід- 
починку, які функціонують 
у Вільшанському, Олександ
рійському районах.

Відповідальних за цю 
справу було попереджено, 
Літо в зеніті. Попереду ще 
дві оздооозчі зміни. Є до
сить часу для поліпшення 
роботи. Щоб літній період 
став не тільки відпусткою і 
відпочинком для вчителів 
(як це зроблено, на жаль, 
в багатьох школах Компа« 
ніївського, Бобринецького, 
Ульяновського та інших ра
йонів), а змістоаною, • сер* 
йозною виховною 
ровчою робото о

На нараді було 
слухано питання 
підготовки шкіл, 
них і позашкільних 
дів до нового 1971—72 нав* 
чального року. З доповід-» 
дю виступив заступник за
відуючого облвно С. М. 
Якубовський.

Г. ПРОКОПЕНКО.

у Покровському 
«Победа». За

і оздо« 
з ДІТЬМИ.
також за-» 
про хід 
дошкіль- 

заклад

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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Кіровоградське 
міське професійно- 
технічне училище 

№ 2

Олександрійське сільське 02010001314001 № ї

провадить прийом учнів на

1»71—1972 навчальний рів

Дла підготовки:

мулярів, штукатурів, малярів, 
теслярів, плитковиків-лнцюваль- 
ннків, мозаїстів — строй нав
чання 1 рік;

малярів-штунатурів — строй 
навчання 2 роки.

Приймаються (без екзаменів) 
юнаки та дівчата віком від 16 
до 19 років з освітою за 8. 9. Ю 
класів.

Приймаються також демобілі
зовані з лав Радянської Армії,

Зараховані до училища забез
печуються гуртожитком, без
платним триразовим харчуван
ням, обмундируванням, спецо
дягом, підручниками і одержу
ють третину сум, зароблених 
ними на виробничій практиці. 
Час навчання в училищі зара
ховується в загальний трудовий 
стаж.

Училище має добру матері, 
альну базу для підготовки ква
ліфікованих спеціалістів, об
ладнані кабінети, лабораторії, 
майстерні. Працюють гуртки 
самодіяльності, технічної твор
чості. спортивні секції.

Випускники мають право всту
пу до вищих 1 середніх спеці
альних учбових закладів на 
пільгових умовах.

Випускникн-відмінннкн мо
жуть бути направлені в вищі й 
середні учбові заклади профе
сійно-технічної освіти, де нав
чання проводиться при повному 
державному забезпеченні.

При училищі в вечірня школа, 
де учні »можуть одержати се
редині освіту.

Для вступу треба подати або 
надіслати заяву з зазначенням 
обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про 
народжезня (оригінал) або пас
порт, свідоцтво про освіту (ори
гінал), довідки з місця прожи
вання. про склад сім’ї, шість 
фотокарток розміром 8X4 см. та 
довідну по формі № 289,

Документи приймаються до 16 
серпня 1971 року.

Початок навчання 1 вересня 
1971 року.

Адреса училища: вул. Леніна, 
19, вхід Із вул Декабристів, 
їй Э, телефон 2-47-54.

ДИРЕКЦІЯ.

проводить набір учнів на 1971 — 1972

штукатури з річним строком навчан
ня оіком 16 років на І. IX. 71 р.;

машиністи бульдозерів, скреперів, 
грейдерів з річним строком навчання. 
Віком на І. IX. 71 р. не менше 17 років;

машиністи екскаваторів з річним стро
ком навчання. Віком на І. IX. 71 р. не 
менше 17 років;

трактористи-машиністи широкого про
філю з річним строком навчання. Віком 
на І. IX. 71 р. не менше 17 років;

шофери з кваліфікацією слюсаря з 
річним строком навчання. Віком 
на І. IX. 71 р. не менше 17 років. (Прий
маються юнаки та дівчат«);

електрогазозварники з 2-річним стро
ком навчання. Вік на 1. IX. 71 р. не мен
ше 16 років (приймаються тільки 
юнаки);

машиністи автомобільних кранів з річ
ним строком навчання;

штукатури-маляри з 2-річним строком 
навчання. Він на І. IX. 71 р. не менше 15 
років (приймаються юнаки та дієчатн);

муляри з річним строком навчання. 
Вік на І. IX. 71 р. не менше 16 років 
(приймаються юнаки та дівчата);

слюсарі по ремонту автомобілів з річ
ним строком навчання. Вік на І. IX. 71 р. 
не менше 16 років;

навчальний рік з таких спеціальностей:

механізатори меліоративних робіт з 
2-річним строком незнання. Вік не мен
ше 15 років на І. IX. 71 р.;

маляри з річним строком навчання. 
Вік 16 років на І. IX. 71 р.

Прийом на навчання проводиться 
згідно особистих заяв (без направлень).

Зараховані забезпечуються; стипен
дією, триразовим безплатним харчуван
ням, спецодягом, а ті, ш,о особлива 
потребують і гуртожитком.

Вступники пред являють на ім’я ди
ректора училища такі документи: заяву, 
паспорт або довідку замість паспорта (з 
селищної чи сільсько» Ради), свідоцтво 
про освіту (не нижче 8 класів), довідку 
з місця проживання, характеристику з 
виробництва чи школи, автобіографію, 
три фотокартки розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 31 серпч 
ня 1971 року.

Ті, що закінчили училище, направляю
ться на роботу в трест «Дніпроводбуд»,

Адреса училища м. Олександрія, Кі
ровоградської області. Олександрійське 
сільське профтехучилище № 1, про
спект Леніна, 57.

ДИРЕКЦІЯ.

училище № 5

Кременчуцьке міське професійно-технічне училище і 2
на 1971 —

для підготовки кваліфікованих робітників 
з спеціальностей: муляр, лицювальник- 
плитковик, маляр-штукатур, столяр-тес- 
ляр, маляр.

До училища приймаються без екзаме
нів юнаки віком 15 — 17 рокіп та дівча
та до 20 років, які закінчили 8-Ю 
класів, а також демобілізовані з лав Ра
дянської Армії.

В училищ» молодь має можливість 
одержати одночасно спеціальність і се
редню освіту.

Учні, які протягом 3-х років навчання 
на базі восьмирічки набуватимуть спе
ціальність штукатура, маляра та столяра- 
тесляра, після закінчення за цим фахом 
училища одержать атестат про при
своєння спеціальності і атестат про се
редню освіту.

Училище проводить також набір учнів 
на спеціальності з строком навчання: 
муляр, лицювальник-плитноаик, маляр— 
І рік, столяр-тесляр та штуиатур-маляр 
— 2 рони на базі 8, 9, 10 класів.

При училищі с також 9 — 10 класи ве-

оголошує набір учнів
1972 навчальний рік

чірньої загальноосвітньо» середньої 
школи.

Всі учні, незалежно від строку навчан
ня, перебувають на державному забез
печенні (триразове харчування, обмун
дирування та гуртожиток).

Час навчання в училищі зараховується 
о трудовий стаж.

Під час виробничого навчання учні 
одержують грошову винагороду в роз
мірі 33 проценти від суми вартості ви
конаної роботи.

Училище знаходиться в центрі міста, 
розміщене в добре. обладнаному три
поверховому приміщенні з спортивним 
та актовим залами.

Для вступу потрібно подати заяву, 
свідоцтво про освіту, свідоцтво про на
родження або паспорт, довідну з місця 
проживання з зазначенням складу сім », 
характеристику з школи, п’ять фотокар
ток розміром 3X4 сантиметри.

Початок навчання 1 вересня.
Адреса училища: м. Кременчук, Пол

тавської області, вул. Першотравневі, 12.
ДИРЕКЦІЯ.

оголошує прийом учнів і

Училище готує:
Траитористів-машиністів широкого профілю. Строк 

навчання — 2 роки.
Трактористів-машиністів 3-го класу. Строк навчан

ня — 1 рік.
Слюсарів по ремонту тракторів, автомобілів І ( 

сільськогосподарських машин. Строк навчання —
1.5 роки.

Трактористів-машиністіо 3-го класу. Строк навчан
ня — 6 місяців.

Приймаються юнаки і дівчата віком:
з дворічним і півторарічним строком напчання —

15.5 років і старше, з однорічним строком навчання 
— 16,5 років і старше, з шестимісячним строком на
вчання — 17 років і старше,

До заяви додаються такі документи: свідоцтво про 
народження, автобіографія, характеристика з шко
ли, а для працюючих — з місця роботи, свідоцтво чи 
довідка про освіту, направлення колгоспу, радгоспу, 
«Сільгосптехніки», довідка э місця проживання, 6 
фотокарток розміром 3X4 см4 паспорт (для вступ
ників старших 16 років) подається особисто.

Заяви і документи можна подавати щоденно осо
бисто, або пересилати поштою.

Початок навчання з і вересня 1971 року.
Зараховані до училища забезпечуються безкош

товно підручниками, триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, гуртожитком (а ті, що проживають на 
квартирах — постільними речами) та стипендією в 
розмірі 10 карбованців на місяць для одиноких 1 
20 карбованців на місяць — сімейним.

Крім того, із числа демобілізованих комплектую
ться учбові групи з скороченим строком навчання— 
8 місяціь, яким виплачується стипендія в розмірі 75 
карбованців на місяць.

Учні мають можливість при училищі підвищувати 
свій загальноосвітній рівень у вечірній школі (за 
6 — 11 класи), користуватись художньою літерату
рою з бібліотеки училища, брати участь о гуртках 
художньої самодіяльності, духовому оркестрі, тех- ' 
нічних та спортивних гуртках.

Звертатися на адресу: м. Гайворон, Кіровоград
ської області, вул. Чапаева, 14.

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

і

ВІВТОРОК, із липня. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 10.40
— Кольорове телебачення
для дітей. «В селі Загадні- 
но». (М). 11.10 — Лялько
вий фільм «Солодка каз
на». (Гй). 11.30 — Телееіс-
*ГІ. (Н). 11.40 — Музичний
фільм. (К). «Концерт ан
самблю «Гупьдер» (К). 
12.00 — П’ята Спартакіа
да народів СРСР, (М). 13.30
— Новини. (М). 17.10 —
Для шнолярів. «Шляхами 
героїв». (Львів). 17.40 — 
Телевісті. (К). 18.00 — «З
досвіду партійних органі- 
зацій». (КІ. 18.15 — Хро- 
ніиа тижня. (Кіровоград). 
18.30 — На допомогу ви
вчаючим матеріали XXIV 
з’їзду КПРС. «Міжнарод
ний комуністичний рух та 
боротьба проти «правого» і 
«лівого» ревізіонізму. (М). 
19.00 — Ненрасовсьие свя
то поезії. (М). 20.30 —
Кольорове телебачення. 
Співає народна артистка 
РРФСР Г. Олійниченно. 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Телеві
зійний художній фільм 
«Спга про Форсайіів». 5 
серія. «Власним», (№).

22.20 — П’ята Спартакіада 
народів СРСР. (М). 23.20— 
Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. Но- 
вини. (М). 10.15 — Для
шнолярів. «Чудеса чи за
кономірність?» (М). 10.40— 
Науково - лол у л я р н и й 
фільм. (Н). 11.30 — Му
зичний ніоси. (М). 37.00 — 
Новини. (М), 17.10 — Те
левізійний документальний 
фільм «Сини». (М). 18.00
— Новини. (М). 18.05 —
Для шнопярів. «Кораблі 
йдуть в легенду». (М). 
18.30 — Музичний теле
фільм. «Грає Віталій Бер- 
зон». (Н). 19.00 — Худож. 
ній фільм. «Не самий вда
лий день». (К). 20.30 — 
«На добраніч, ді-иі». (К),

СЕРЕДА, 14 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА «0.45 — 
Кольорове телебачення. Те
левізійний художній фільм 
НДР «Пані Метелиця». (М). 
11.45 — Мультфільм «Весе
ла нарусель». (М). 12.00 — 
П’ята Сп іртаніаца народів 
СРСР. (Баснетбол. Фінал. 
Жінки). (М). 13.30 — Теле
вісті. (К). 13,40 — «Дід І жу
равель». Вистава Харків, 
ського театру ляльок. 
(Харків). 17.20 — «І. Оль- 
брахт на Закарпатті». (Уж
город), 17.40 — Телевісті. 
(Н). 18.00 — Програма пе
редач. (Кіровоград). 18.05— 
Кольорове телебачення. 
Мультфільм для дітей. «Ян 
їжак шубку шукав». (М). 
18.15 — «За ряднами пар-

тійнгім накреслень». (Кіро
воград). 18.25 — Телефільм. 

«Кіровоград). 18.35 — «Пора
ди лінаря». (Кіровоград), 
»8.45 — Інтербачення. Для 
школярів «Київські кашта
ни». (К). 19.15 — Трибуна 
письменника. (М). 19.35 — 
П’ята Спартакіада народів 
СРСР. (Баскетбол). (М). 
21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.40 — Телевізійний
художній фільм «Сага про 
Форсайтів». 0 серія «Рі
шення». 7 серія «У темря
ві». (М). 23.20 — Телевіс
ті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 
— Новини. (М). 10.15 — 

«Дружба». (Капінінград).
10.45 — «Симфонія». Твор
ча лабораторія заслужено
го діяча мистецтв С. Тур
чака. (К). 17.00 — Новини. 
(М). 17.05 — «Жнива». (Вол
гоград). 17.15 — Музична 
програма. (К). 18.00 — Но
вини. (М). 18.15 — «Тва
ринництву — промислову 
основу», (М). 19.00 — Е. Ла
зарев «Антоній і Клеопат
ра». Вистава Львівського 
театру опери та балету 
їм. Франка. (Львів). В пе
рерві — «На добраніч, ді
ти!». (И).

ЧЕТЕЕР 15 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 — 
Новини. (М). 10.15 — Для
школярів «Сеято на еоді». 
(Дніпропетровськ). 10.45 — 
Кольорове телебачення. Ху
дожній фільм «Про що 
мовчала тайга». (М). 12.05

— Телевісті. <К>. 12.15 —
Фільм-слонтаиль «Вулиця 
Ангела». 1 серія, (Кірово
град.) 17.00 — Новини. 
(М). 17.10 — Кольорове те
лебачення. «Чи знаете вн 
гриби7» Кінонарис. |М). 
17.40 — Телевісті. (К). 18.00
— Для дітей. «Олівець-ма-
лювець». (Н). 18.20 — «На 
ланах республіки». (Мико
лаїв). 18.30 — Телеальма- 
нах «Подвиг». Героїчна 
оборона міст-героїв Ле
нінграда. Києва, Одеси. 
(М). 19.00 — Художній
фільм «Проект «Липа». 2 
серія. (К). 20.40 — Літера, 
тура і сучасність. (Львів). 
21.10 — Програма «Час».
(М). 21.40 — «Запрошення 
до фільму». (Кіровоград). 
22.25 — Телефільм. (Кіро
воград). 22.40 — Кольоро
ве телебачення. «Народний 
артист РРФСР Ю. Жданов». 
Концерт. (М). 23.20 — V
Спартакіад? народів СРСР. 
(М). 23.5* — Телевісті. (К).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30
— «Намінь в оправі». (М). 
18.00 — Новини. (М). 18.05
— «Тобі, юність». (М). 18.05
— «Нспідкорений вірш».
Телефільм. (К). 19.00 —
О. ІоселіанІ «Поки гарба 
не перевернулась». Спек
такль Північно-Осетинсько
го республіканського ро* 
сійсьиого драмтеатру, (м). 
В перерв) «На добраніч, ді
ти!» та телефільм.

професійно-технічне

Наша адреса і телефони «МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировограде його 
обкома ЛКСМУ. г Кировоград.

м, Кіровоград, вуа, Лимарського, Зі. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 

відділу війсьново-патрютичного виховання і спор- 
,!■ ту — 2-43-35, решти відділів — 2-45-36. 

БК 025/2, Індекс Є і 197.

Друиарпя 1м. Г. ЭД. Димитрова, обласвого управління 
по пресі, м. Кіровоград, пул. Глінки 2.
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ і

на 1971 <=- 1972 навчальний рій
З таких спеціальностей (строп навчання 2 роки): 
столяри-теслярі; jг'
монтажники ионструнцій-муляри;
електромонтери (приймаються юнвни і дівчата); 
слюсарі-монтажники по обладнанню нафтової і хі

мічної промисловості;
слюсарі-трубопроаіднини;
маляри-штунатури (приймаються дівчата);
муляри (строк навчанья І оін, приймаються юнаки 

І дівчата).
електрогазозварники (строп навчання 1,5 року); 
лицювальники-плиткорики-мозаїсти (строк на

вчання 1 рік).
Приймаються особі» оіном не молодші 15 років, а 

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, о відмінникам “• 
45 карбованців на місяць. і.

Вступники повинні подати ієні документи: заяву,, 
свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту ЧИ1 
стестат. довідку про стан здоров’я (ф. № 286) з дайм: 
ми про профприщеплення (віспо, стовбняк, туберку
льоз), довідна з місця проживання та енлад сім’ї, ха
рактеристика із школи, шість фотокарток (розміро/и 
3X4 см), паспорт пред’являється особисто.

Прийом заяв з 15 травня.
Початок занять з 1 оересня. і

Адреса училища: Ворошиловградська область, 
м. Лисичонсьн, 6, вул. Свердлова, З, МП1У № 51,' Ьв-' 
лізнична станція Переїздив, Донецької залізниці. "

' ДИРЕКЦІЯ.
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