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Вони сьогодні попереду

На фото: У комсомольців колгоспу 
XXI з'їзду КПРС Бобринецького ра
йону є правило: передовому ком
байнерові вручати сніп пшениці. Ни
ні це правило не змінилось. Відзнаку 
одержали два комбайнери — БОРИС 
СМЕТАНА (ерото зліва) і ГРИГО
РІЙ НАЗАРЕНКО. Обидва очолю
ють змагання молодих жінців Кіро- 
воградіцини.

Фото автора.

БОРИС СМЕТАНА з 
колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобринець- 
кого району — 237 гек
тарів, 9534 центнери 
зерна.

ГРИГОРІЙ НАЗАРЕН
КО з колгоспу імені XXI

|| ЕРШІ ДНІ соціалістичного змагання 
молодих комбайнерів на приз газе

ти «Молодий комунар» «Кращому моло
дому женцю Кіровоградщини» відразу ж 
назвали лідерів. В авангарді стали Гри
горій Назаренно і Борис Сметана.

Для того, щоб побесідувати з лідерами 
змагання — Борисом Сметаною і Григо- 
рієм Назаренком, мені не довелося ізди- 
ти в два різні райони області, або, при
наймні, о два колгоспи одного району— 
обидва молоді хлібодари жнивують "на 
полях колгоспу імені XXI з'їзду КПРС 
Бобринецьного району.

Запитання Григорію Назаренку:
— ГРИГОРІЮ, В ЛИСТІ. ЯКИИ БУЛО 

ВМІЩЕНО НА СТОРІНКАХ «МОЛОДОГО 
КОМУНАРА», ВИ РАЗОМ З МИНУЛОРІЧ
НИМИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ ЗАКЛИКАЛИ 
ВСІХ МОЛОДИХ ЖЕНЦІВ НАШОЇ ОБЛАС-

з'їзду КПРС Бобринець- 
кого району — 270 гек
тарів, 8827 центнерів 
зерна.

ВОЛОДИМИР ГРАЖ
ДАН з колгоспу «Росія« 
Маловисківського райо
ну — 186 гектарів, 7307 
центнерів зерна.

ОЛЕКСІЙ ГОРБЕНКО > 
колгоспу «Росія» Мало
висківського району —• 
162 гектари, 6900 центне
рів зерна. >

ГРИГОРІЙ ГОЛОВО- 
РОДЬКО з колгоспу «Па
м’ять Леніна» Маловис
ківського району — 1811 
гектар, 6461 центнер 
зерна.

ТІ ДОКЛАСТИ МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ 1 
УМІННЯ. З НАЙБІЛЬШОЮ НАПРУГОЮ 
ВКЛЮЧИТИСЬ У ЖНИВА, РОЗКАЖІТЬ 
ПРО ВАШИХ ТОВАРИШІВ. ПРО ЖНИВНІ 
БУДНІ.

Відповіде:
— Не перший рік мені доводиться 

спостерігати за роботою найдосвідчені- 
шого комбайнера нашого колгоспу Гри
горія Тимофійовича Безпалька. В нього 
й навчився готувати машину до косови
ці й нині комбайна відремонтував без
доганно — жодного простою. Це й допо
могло достроково виконати своє соціа
лістичне зобов’язання (скосити 210 гек
тарів, намолотити 7 тисяч центнерів 
зерна). Помічником у мене брат Павло. 
Зерно від номбайна на тік возить комсо
молець Іван Юревич. Ці хлопці й допо- 

(Закінчення на 2-й стор.).

© ГІДЕ ВСЕСОЮЗНИЙ ПОХІД МОЛОДІ ПО МІСЦЯХ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ, 
БОНОВОЇ ТА ТРУДОВОЇ СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО НАРОДУ

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ
У ЗАГАЛЬНІЙ системі вій

ськово-патріотичного вихо
вання поряд з усіма іншими 
форл\ами і методами цієї робо
ти Всесоюзний похід комсо
мольців і молоді по місцях ре
волюційної, бойової та трудо
вої слави радянського народу є 
найбільш виразною формою у 
вихованні юнаків і дівчат на 
героїчних традиціях старшого 
покоління. На XVI з'їзді 
ВЛКСМ відзначалось, що цей 
похід став справді масовим 
патріотичним рухом, спрямова
ний на виховання у юнаків та 
дівчат ідейної переконаності, 
вірності Комуністичній партії 
Радянського Союзу, підвищен
ню громадської і трудової ак
тивності, готовності до захисту 
Вітчизни і завоювань соціаліз
му.

За роки проведення Всесоюз
ного походу тільки в нашій

області взяло в ньому участь 
більше 60 тисяч юнаків та дів
чат. З ініціативи молоді в міс
тах і селах Кіровоградщини 
відкрито 837 куточків, кімнат, 
стендів революційної, бойової 
та трудової слави, встановлено 
пам’ятники, обеліски та мемо
ріальні знаки. Учасники походу 
одкрили біографії 100 воїнів, 
імена яких донині були неві
домі.

Яскравим втіленням вірності 
радянської молоді героїчним 
традиціям старших поколінь, її 
готовності своєю працею зміц
нити економічну і оборонну 
могутність своєї країни був V 
Всесоюзний зліт учасників по
ходу, який відбувся минулого 
року в Ульяновську. Делегація 
Кіровоградщини теж представ
ляла нашу обласну комсомоль
ську організацію. За активну 
роботу в проведенні походів

ЦК ВЛКСМ і Центральний штаб 
походу нагородили 14 кращих 
організацій області грамотами, 
дипломами, преміями.

І ось знову Всесоюзний по
хід продовжується, його новий, 
шостий етап присвячується 50- 
річчю створення СРСР.

Основними формами походу 
мають стати: створення літопи
су колективів; туристські похо
ди вихідного дня з обов’язко
вим відвіданням історичних 
місць, пам’ятників, могил за
гиблих воїнів; збір і вивчення 
матеріалів про сьогоднішні ге
роїчні трудові будні радянських 
людей; зустрічі з ветеранами, 
евг.тнування знаменних дат, 
шефство над Інвалідами війни; 
змагання молодіжних та ком
сомольських нолентивів за пра
во носити ім’я героїв; створен
ня музею бойової слави, історії 
нолектнву; будівництво пам’ят
ників та встановлення меморі
альних знаків на честь бойових 
та трудових перемог, пошук і 
увічнення імен загиблих, шеф
ство над могилами загиблих во- 
(Закпічення на 3-й стор.).

У колгоспі імені Петровського Новоархангельського району 
розпочали силосування кукурудзи. Тваринники прагнуть за
класти на кожну тварину не менше 8 тонн поживного норму, 
кожен гектар тут видає по 220 центнерів зеленої маси.

На фото внизу: агрегат Григорія Плюща у загінці.
Активно включився в силосування молодий комбайнер Воло

димир Марочнін (фото вгорі). Щозміни він скошує кукурудзи 
на 1.5 — 2 гектари більше норми. Фото В. СУСЛЕНКА. .

Центральний Комітет 
ВЛКСМ І Державний номітег 

«іради Міністрів СРСР по про
фесійно-технічній освіті ого
лосили всесоюзний огляд ро
боти комсомольських орга
нізацій педагогічних колек
тивів профтехучилищ і ком
сомольських організацій ба- 
-1ППИХ підприємств. Огляд присвячено 50-річчю утво- 
пення СРСР. його мета - 
;5абЄЗПХХІУ з’Гзду0НКПРС по 
Підготовці кадрів у системі 

профтехосвіти, зміцнення 
і розвиток зв’язків педаго
гічних нолентивів І комсо
мольських організацій учбо
вих закладів профтехосвіти і 
комсомольських організацій 
базових підприємств.

Перший етап огляду закін
читься в квітні 1972 року.

Огляд буде завершено в 
грудні 1972 ролу на зльотах 
переможців.

(Кор. ТАРС).
Москва,

репресії тривають
УАРТУМ (ТАРС). в Судані продовжуються репресії. Військо-
ХАРТУМ, ив із офіцерів суданської армії до тюрем

ний трибунал при Уд 3 до 15 років, повідомляє газета

«рештом^находиться міністр комуну___________________

Із МОВА о ч Е В
К°^уНх°аГю радіо.РНайперше, що 

-СУ«ЦИ?
Судані. Щоден д організовані 
йавіть но У А ’ судові фарси, 
на швидку РУКУ. ™рати. кати 
1 ще швидші н.в0|О спра.
^сп-шають Р°щохвилини ози- 

гарячково^ Щ б0ЯТИСь - 
раючись. їм

И Д н А
адже з ножним повідомленням 
з Судану росте хвиля протесту 
всіх прогресивних людей світу.

Мабуть, немає у нас зараз 
людини, яка з обуренням і гні
вом не сприймала вісті про но
ві й нові нриваві розправи.

Суданських комуністів звину
вачують в організації спроби 
перевороту. З цього звинува-

П р и п и н и ш и
чення вилазять білі нитки. Ціл- 
ном очевидна інша змова 
змова найчорнішої реанції про
ти всіх передових сил країни. 
Цю очевидність підтверджує і 
той факт, що за гратами су
данських в'язниць ОПИНИЛИСЬ 
не лише видні члени Комуніс
тичної партії Судану, а й біль
шість прогресивних діячів кра
їни. <

Правителі Судану за цей ко
роткий час покрили себе гань
бою. На інше і не може розра
ховувати уряд, який стає чор
ним катом свого народу.

А. ПОГРІБНИМ, 
інженер Кіровоградського 
філіалу республіканського 
проектного інституту «Укр- 
міжколгосппроект».

U в (І в U й Ш Єр ОJ)

ЗУПИНІТЬСЯ!
Кілька днів тому у нас на за

воді відбувся великий мітинг, 
де робітники та службовці під
приємства гнівно засудили те
рор в Судані.

На жаль, в цей день я був у 
відрядженні І тому не зміг бути 
на цих зборах. «На жаль» — 
тому, що мене, як і кожну ра
дянську людину хвилює доля 
комуністів Судану, глибоно обу
рюють чорні дії уряду країни.

Коли проливається невинно 
кров — це страшно. Але як 
жахливо, ноли страчують лю
дей, що все своє життя віддали 
боротьбі проти імперіалізму, 
ноли гинуть справжні патріоти! 
Довелось дивитись по телеба-

У Судані:
ченн.о репортаж «суду» над Ге« 
неральннм секретарем ЦН Су« 
дамської комуністичної партії 
Абделем Халеном Махджубом. 
Не міг без хвилювання вгляда« 
тись в те спокійне обличчя. 
Яка витримка! Адже людина 
знала, що її ось-ось мають 
убити.

Навіть людині, далекій від 
політики, цілком зрозуміло, що 
поди в Судані — це шабаш чорної реанції.

Я приєдную свій голос до ви« 
мог колентиву нашого заводу: 
припинити терор над кращими 
людьми Судану!

1. ГРАБКО, 
комплектовщик механоскла
дального цеху № 3 завоіу 
«Червона зірка>.



5 серпня 1071 поки

ДО 60-РІЧ чя
СТВОРЕННЯ СРСР

Братерська солідарність 
з героїчним В’єтнамом

V нашій країні тривав . Місячник радянське, •етяамської дружби І гш/орвТ!‘*Й
'єтнамського народу про и агресі. США.
Радянські люди беруть активну участь у мэг.г„ 

ньому рухові підтримки в'єтнамських братіє. М 
вамовлення ДР8 ідуть «’•'’•"•и ®У^ці< 
оеовним потоком вливаються у фонд допомоги генному В'єтнаму кошти, одержан. « робо™ 
радянських трудящих на су ботинках . недільаЛ 

Навйступаючи на мітингах ї зборах, які відбулися 
З Ленінграді, Мінську, Києві, Тбіл-сі и мшя:< 
тах, радянські люди вимагають покласти край зло’, 
чинам американських агресори та їх саигомськ«* 
поплічників.

(РАТАУ).

МОЛОДИЙ КОМУНАР“% стор

КОГО Комітетм хх £ентРаль. йунІсГиЖП,пгг о3 ,ЗД031 Ко' 
Союзу і «мГЗртіІ Радянського 
Пальний зиступив Гене-
товаоиш пСе.арпетар ЧИ КПРС дюЖо Л ’’ Брежнев, підкрес- 
держави ^-° “ історії нашої 

, стп°рення СРСР за 
соХіиоЛ ТИЧНОК) значимістю і 
намил^??«он°м'1<ними наслідками займає видатне місце. 
ченнямПЗ'^л^аСГупним В>АЗНЗ- 
ГОГО и 50-РІЧЧЯ створення Щєтр?,“Т}тРСР ТІЇоІІЇ 

публінансьиий конкурс на кра- 
ІДУ масово-політичну книгу 
іов1лею4еиу ЧьОму знаменному

■ '

- '• "•*'**: z'

п,^2?мурс _триватиме по 25 
листопада 1971 року.

Для участі з конкурсі запро
шуються діячі науки І культу- 
£^кп.”СІ?меннини> журналісти, партійні, радянські, профспіл
кові, комсомольські працівни
ки, пропагандисти, працівники 
промисловості і сільського гос
подарства.

З рукописах, які подаються 
на конкурс, лозинні на високо
му Ідейному і науковому рівні 
й яскравій формі, розрахованій 
на широкі кола читачів, роз
криватися керівна І спрямовую
ча роль КПРС, непорушний 
союз робітничого класу І се
лянства, торжество ленінської 
національної політики, життє
дайна дружба народів СРСР та 
їх спільна боротьба за побудо
ву соціалізму І комунізму з на
шій країні, героїчні революцій
ні, бонові, трудові традиції пар
ті? І народу, патріотизм та ін
тернаціоналізм радянських лю
дей. образ нашого сучасника, 
успіхи УРСР в братній сім’ї 
радянських народів та інші ак
туальні проблеми, зв’язані з 
59-рІччям створення Союзу Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік.

Обсяг рукопису — в межах 5 
авторських аркушів.

ЗА ТВОРИ. ЯКІ ЖЮРІ ВИ
ЗНАЄ КРАЩИМИ. ДЛЯ ПЕРЕ
МОЖЦІВ ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ 
ТАКІ ПРЕМІЇ:

ПЕРША ПРЕМІЯ

ЙЗі ДРУГИХ
РЕЛІН -

ТРИ ТРЕТІ 
ПРЕМІЇ —

ТРИ ЗАОХОЧУВАЛЬНІ 
ПРЕМІЇ - ПО 150

Рукописи 
машинці, у 'закритому конвер
ті під девізом, з поміткою «На 
конкурс*. В Іншому конверті з 
цим девізом з поміткою «На 
конкурс* автори подають відо
мості про себе і адресу. Твори, 
які публікувалися раніше, на 
конкурс не приймаються.

Рукописи творів, які не про
йшли по конкурсу, повертаю
ться‘авторам без рецензій.

Рукописи надсилати на ад
ресу: м. Київ, вул. Володи- 
мирська, 42, Політвидав Ук
раїни. ЖЮРІ КОНКУРСУ.

- 1900 НРБ.

О И ТРИМАЛИ у руках повнозерний колос 
пшениці? Ви бачили його красу?

Коли Сашко кінчав читати звернення 
«Щедрість поля на наших долонях», опуб
ліковане в «Молодому комунарі», до нього 
підійшов Олександр Армаш, секретар ком
сомольської організації колгоспу:

— Ознайомився? От і добре. Я щойно з 
райкому комсомолу. Там створено штаб 
«Жнива-71», обговорено умови соціалістич
ного змагання. Включишся, друже?

Що мав сказати він, Сашко Сердюк? Ад
же ж за тими словами відкривався цілий 
світі Сашко теж молодий комбайнер, що 
мав піти у свої другі жнива. Він і член бюро 
колгоспної комсо
мольської органі
зації, він і секре
тар бригадної ком
сомольської орга
нізації, в якій 
двадцять два йо
го побратими, та
кі ж, як і він, хлоп
ці й дізчата. Всі 
вони — на полі й на 
він, комсомольський 
схвалював звернення.

...І Сашко звернувсь до Армаша:
— Пиши й моє комсомольське зобов’язан

ня: зберу 180 гектарів, намолочу 5000 цент
нерів!

А комбайн ще мовчав, за селом вітер ко
тив хвилі пшениці. Сашко ж думав про той 
час, коли і вдень і вночі тут не втихатиме 
гуркіт машин. Як не кажіть, а слово комсо-- 
мольця повинно бути твердим. А слово 
комсомольського вожака — вдвічі тверді
шим... І виконати його не так просто. В 
бригаді — сім комбайнів. Всі комбайнери— 
бузалі... їхню групу поведе комуніст — 
комбайнер Олександо Іванович Підлубмий. 
Підлубний вже кілька рокіз виборює в кол
госпі першість... Є з кого вчитись, є на ко
го рівнятись... Та — другий рік... Досві
ду ж немаї А слово повинно бути твердим, 
і виконати його не легко.

Ой Н9 легкої
Почались жнива, а з ними і грози, а за 

грозами зливи!
Стояли мокрі під дощем

По 700 НРБ.

ПО 700 КР5.

КРВ.
Рукописи подаються у двох 

примірниках, надрукованих на

ПОВНОТА
ЩЕДРОСТІ
фермах. А з ними і 

вожак... Він серцем

ф»т» м. житнього.

біля машин, біляНЕЗМІННИЙ

’ Щедрим струменем ллсться у засіки зерно, зЬрапе хліборо
бами Компаніїзського району. V соціалістичному змаганні се- 
Г'РЙ Р,®В’ЯТК комсомзльсько-моДодЬкпнх екіпажів першість здо
був агрегат з колгоспу імені Фрунзе.

їїомбайпор Віталій Куда лейко разом з помічником рлександ- 
г.пЛ (їтешвнком комбайном СК-4 скосили блдзько 290 гектарів 
йчібш І намолотили в тисяч центнерів зерна.

І X КОМБАЙН можна впізнати
■ здалеку — над бункером 

полум’яніє червоний вимпел. З 
першого дня жнив він незмін
но майорить лише над цим аг
регатом, повсюдно віщуючи 
про флагмана хлібожлті в кол
госпі імені Дзержмнського.

А флагман цього року незви
чайний. Молодіжний екіпаж — 
комбайнер Іван Мірошниченко 
та його помічник Василь Гон
чаренко, вперше вивівши ком
байн на поля рідного колгоспу, 
обігнали у змаганні досвідне- 
них комбайнерів і зараз не
стримно йдуть до переможного 
фінішу. Молоді хлібороби по 
намолоту зерна обганяють най
ближчих переслідувачів більш, 
ніж на 400 центнерів зерна.

Коли бачиш їх обох на уз. 
вишші СК-4, мимоволі жалкуєш, 
що природа обділила тебе да
ром художника. Коли б я мі- 
лював портрет типового хлібо
роба, то обов’язково зобразив 
би ці пшеничні чуби, очі ко
льору серпневого неба, круті 
плечі, дужі обвітрені руки. І в 
усьому вчувалася б сильна 
зрівноважена вдача україн
ських степовиків, їх душевна 
цільність І краса.

Але хлопцям на до Ідилії і не 
до романтики. м

-> Машин би більше! Ком
байни простоюють, — Я болям у голосі говорить Іван шЛЇЇ!

ЛІДЕР
ниченно. -Яві вночі збирав 
би. а тут — ще видно, і вже 
кінчаєш. Не встигнеш виванта
жити бункер зерна, то можеш 
і до ночі в полі біля нерухомо
го агрегату стовбичити, поки 
не забере якийсь грузовик зер
но на тік.

Іванів досвід жнивування не- 
велиний: у 1963 році- він за
комсомольською путівкою зби
рав хліб на цілинних земляк. 
То було перше трудом хрещен
ня. І хоча повернувся жнивар 
з казахських степів з від
знаками, на комбайн більше не 
потрапив — то служив в армії, 
то не було вільної машини. 0 
лише цього року Іван знову ай
ві в агрегат у поле.

Червоний кумач над бунке
ром горить Із самого серця Іва« 
на. Він — і пам’ять про батька, 
якого забрала війна, і пам’ять 
про матір, яка, вмираючи, запо- 

• відала синові чесно йти трудо
вою дорогою. Іван несхитно 
тримається її. Коли відслужив, 
товариші клинали на будови, у 
місто. Але хлопець повернувся 
У рідне Цвітно, а через деміль» 

' "аацюзаа у трак-
кхлкїїй. "мгм"»іи,ні 

лоти» «ДЖ'ЙЙІ Ій>” 
аеііСтатА •ІІР®1"ничечка ебраяи

Я® Сільської Ради, Цього року —. «же вдруге.

валків, і Сашко безпорадно питаз Підлуб
ного:

— Що ж тепер буде, Олександре Івано
вичу?

— Зажче. ніж звичайно. Але хліб ми збе
ремо. Ти розумієш, як все-таки ми зміцніли, 
як навчились шанувати землю-матінну? Вес
на погана, суховії — а пшениця он як за
родила.

Сашко, комсомолець Сашко минув бага
тьох своїх земляків. Та чомусь найбільше 
горнеться до Олександра Івановича. Ремон
тували машини разом, жнивують разом. 
Ветеран-кзмбайнер ділиться усім, учить, дає 
добрі поради. Легко з такою людиною ити 
поруч у житті.

А сонце усміхнулось, зисушило валки, ві
дійшли і зливи, і хрози, і пішли, пішли з го
ни комбайни. Попереду в групі—комуніст 
Підлубний. А зразу ж за ним — комсомо

лець Серднж.
День, як рік. 

Роботи багато. А 
радості ще біль
ше. У Підлубного, 
на машині пломе
ніє п’ять зірок, у 
Сашка — чотири! 
йому їх малю

вав Олександр Армаш, член районного шта
бу аЖнива-71», невисокий, чорнявий, радий.

А з Сашка — нові турботи. Звичайно, він 
воюватиме і за п’яту, і за шосту зірку. В 
нього і інша турбота. Ввечері — комсомоль
ські збори. На них питання — підготовка до 
осінньої сівби. Адже з організації чимало 
комсомольціз-трактористіз, що готують 
грунт під озимі. Щоб ріс повнозерний ко
лос...

Пливе, пливе попереду комбайн Підлуб
ного. Комуніста Підлубного. Добре жити, 
коли 9 на кого рівнятись, у кого вчитись. 
Добре з такою людиною йти у житті.

Пливе, пливе й комбайн Сердюка... Ком
сомольця Сашка, того Сашка, що впевнено, 
по-хомсомольському виконує свої зобов'я
зання.

Микола СТОЯН, 
член обласного літературного об’єд
нання.

Колгося імені Леніна 
Новоипргорздського району.

Ферма колгоспу імені Чапаева Доброву 
личківського району одна з кращих в райо
ні. 17 корів доглядає доярка Дзіна Марір? 
Від коленої норови вона надоює на дебу по 
11 літрів молока, передова доярка на своє, 
му рахунгсу сьогодні має вже 2848 літрів.

На фото: доярка Дзіна Марія,Ф Фото М. ТЕРНАВСЬНОГО.

З ОСТАННІМ
ВАС

И
J.1

КОЛОСКОМ!
(Закінчення. Початок на 1-й стор 

магають своєю старанною працею. Якби 
не їх допомога, то мені б не вдалося на
молотити 8827 центнерів зерна. Зараз 
лишилося докосити лічені гектари, але 
ми хочемо будь-що перейти рубіж 9 ти
сяч центнерів зерна. Це вже буде, так би 
мовити, символічна перемога — зараз 
нас по намолоту зерна обійшов Борис ' 
Сметана. За підрахунками він має намо
лотити більше 10 тисяч центнерів зерна.

Запитання Борису Сметані:
— БОРИСЕ, ПЕРЕД ЖНИВАМИ В НА

ШІЙ ГАЗЕТІ БУВ ВМІЩЕНИЙ ЛИСТ МО
ЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ, хотілося б по
чути З ЦЬОГО ПРИВОДУ ВАШУ ДУМКУ. 
РОЗКАЖІТЬ ПРО ВАШ! СОЦІАЛІСТИЧНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ПЛАНИ,

Відповідь:
— Листа молодих механізаторів під

писав І мій односелець, друг Григорій 
Назаренко. Він хоч і молодий, але досвід
чений номбайнер, Я вважав, що Грига* 
рій стане переможцем змагання, а сам 
розраховував ввійти до десятки кращих ; 
женців області. Лист спочатку викликав 
роздуми, а потім — бажання змагатися. ;

Це мої перші жнива на Україні. Що- ■ 
правда, досвід є, працював два сезони в 
Казахстані. За три дні до жнив одержав 
новенького СК-4. Обкатав його. Весь час 
йшоз на третьому місці після Г. Без
палька та Г. Назаренка, а як звик до Ма
шини, почав щозміни намолочувати но 
509 — 650 центнерів зерна й вийшов на 
перше місце.

В нашій бригзді на кожен комбайн 
припадає 250 гектарів. Таке й моє зобо
в’язання — скосити 250 гектарів, намо
лотити 7.500 центнерів зерна. Але хліба 
вдалися густі, кожен гектар видає по 50 
— 55 центнерів зерна.

В бригаді, де працює Г. Назаренко, 
закінчили жнива, я ж сьогодні ще 
коситиму найкращу ділянку, з якої зер
но йтиме на насіння. То ж, до намоло
чених 9534 центнерів зерна разом з по
мічником Володимиром шишком думає
мо приплюсувати ще но менше 500 цент
нерів зерна. Пообіцяв синові — накошу 
10 тисяч центнерів, а тепер треба вико
нати слово, бо Сашко щодня прибігає на 
поле, запитує, як працюю.

В. нашому колгоспі багато молодих 
комбайнерів. Микола Тихий, Вячеслав 
Шершньов, Микола Лгбенштейн досяга
ють зже рубежу 6 тисяч центнерів зерна. 
Змагання з ними н допомогло добитися 
цього високого результату. А ще — доб
ра організація змагання, йдучи на зміну, 
ми щодня знаємо не тільки свої, а й ре
зультати Інших комбайнерів.

— ЩО hi. БОРИСЕ І ГРИГОРІЮ. ВІД 
ІМЕНІ НАШИХ ЧИТАЧІВ БАЖАЮ ВАМ 
УСПІХІВ. ХАП ЩАСТИТЬ ВАМ, МОЛОДІ 
ХЛІБОДАРИ.

Бесіду праві» Ю. Л1ВАШНИКОВ

ДВА КОМБАЙНИ один за од- н 
ним пливуть у золотій по- « 

■вні хлібів, з переднього час. і 
від часу озирається комбайнер. -І 
приглядається до роботи дру- х 
того агрегату, задоволено по
сміхається. (ван Левицький —- 
вчитель хліборобської мудрості 
молодого комбайнера — задо
волений роботою комсомольця» 
Червоний вимпел над бункером 
“•нсока оцінка і йому, педа

гогу! Молодець, Іване, так три- 
•лати!

Власне, цими словами а і 
збирався закінчити свою роз
повідь. Але не міг утриматись, 
щоб не почриглку3а7ц роботу 
илександрівсьного райкому 
комсомолу. Ватажки молоді 

не тільки не зао- 
*°кУЮТе* { не популяризують 
роботу комсомольського екіпд- 

® » донедавна зовсім не 
Лї><> ^®г® існуаани», ДО .

‘ Оі>° Існування деяких 
КОа*?О!,й®пЬСЬКО-МОЛОДІЖ- 

е«1п.ажіа. А треба було б
НОМСОМОЛЬСЬНО- 

молодіжні колективи молодих 
створити у ВСІХ 

царствах, організувати 
?.*іпа*<ами та комсомоле- 

нопектиаами- 
їл А Щодо цвітнямців.

Раймрмівцям ле- 
•У»о б повністю ухом-

ІЧОМСОМОЯЬСЬКИН 
»акріпивши за цим

аодїя-иомсініїоньця 
яяіиицькего або когось 

І» ІНШИХ МОЛОДИК шоферів.
. _ о» РАКЇИ.

район.
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і*

ентузіасті« 
героїв, до» 

подвигів».

О. КАСЯНЕНКО, 
завідуючий відділом спор
тивної та оборонио-масо- 
вої роботи обкому комсо
молу.

ДО ОТЧОЇ СЛАВИ

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

іЮВОСТЬ

ШАХИ

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

(Закінчення. Початок 
на 1-й crop.).

Інів, висгаалекня почесної вза» 
гм біля вічного вогню на могил* 
Невідомому солдату, проведен
ня бИи них патріотиччмх захо
дів; організація і проведення 
воєнізованих ігор, походів, ес
тафет, змагання з військово» 
технічних, спортивних І турист» 
сьиих нормативів на призи Ге» 
роїв Радянського Союзу, Герб» 
їв Соціалістичної Праці, навален 
рів орденів Слави, участь у аійї 
Сьново-спортмвніи грі «Зірнч» 
ця».

Організаторами походу мл
іють стати комсомольські, проф'- 
спілкоа». догсзафівськ' органі
зації, заклади культури, до ці
єї роботи спід залучити това
риство Червоного Хреста і Пів
місяця, штаби цивільної оборо
ни, туристські клуби. 
ТІ ИН! прж. район них та місь- 

ких комітетах комсомолу 
вже діють штаби по проведен» „ 
ню походу. Проведено облас
ний семінар комсомо»зьськик 
активістів, керівників штабів, 
такі ж заходи зпаштозані на 
МІСЦЯХ.

Розроблено маршрути учас
ників походу. Основні з них 
накреслив обласний штаб, очо
люваний Героєм Радянського 
Союзу В. О. Верхоланцевим. 
Штаб також оголосив конкурси 
на кращий музей слави, па
м’ятник, кінофільм, кращу ор
ганізацію походу.

Матеріали конкурсів слід на
дсилати в обком комсомолу 
одразу після проведення зльо
тів учасників походу на місцях. 

Отже, маршрути відомі, юна
ки та дівчата вирушають в до
рогу. Першими про свої пошу- 
8и повідомили олександрійські 

омсомольці. Студенти індустрі
ального технікуму, культосвіт
нього училища, молоді шахтарі 
шахти 2 — 3' разом з начальни

ці-- ком штабу-по» проведенню поко- 
• ї ’'і'ду G, В. Йуликовим та воїнами- 

ветеранами О. 3. Хокловим, 
М. Ю. Рожиовим, П. Н. Івановим

«ПРОСТОЇ 8 ЗАГІНЦІ
Так називалась кореспонден

ція, надрукована з № 37 нашої 
газети, із ній йшлось про пога
ну організацію жнив у радгоспі 
«Оникіївський» Н оз о україн
ського району. Зокрема, ком
байни, які вийшли в попе, час
то простоювали через недо
стачу транспорту. На окремих 
площах було долущено втра
ти зерна. Комсомолець А. Ду- 
щак дозволив собі працювати 
на пошкодженому комбайні, 
внаслідок чого агрегат знйшоз 
з ладу.

Як повідомив секретар Но- 
зоукраїнсмсого РК ЛКСМУ, дм-

рекцією радгоспу прийняті 
термінові міри. Наявні автома
шини розподілено між ком
байнами, використовуються ав
томобільні причепи. Робота 
комбайнерів контролюється, 
отже втрати врожаю не допус
каються. Комсомольські збори 
відділку радгоспу засудили 
поведінку А. Душана і винес
ли йому догану.

Збирання врожаю з радгоспі 
аОиикіївський» сьогодні про
ходить ритмічно, комбайнери 
намолочують по 55 центнерів 
пшениці з гектара.

Продовжується VI спартакіада міста 
Кіровограда. В розпалі поєдинки колекти
вів фізкультури промисловик підприємств 
(четеаота група). В цій групі серед волей- 
оолістіз наисильиішими виявились коман
ди фабрики «Прогрес* (жінии) та кірово
градської шпагатно-вірьовочної фабрики 
(чоловіки). З змаганнях легкоатлетів пе
ремогли спортсмени панчішної фабрики, 
шашкістів — спортсмени фабрики «Інд-

близько чотирьох тисяч 
юних спортсменів міста Кі
ровограда брали участь у 

. спартакіадг йрність»»/ яка 
проводилась в два етапи. 
Гірший етап — змагання на 
першість двора, вулиці, 

'Кварталу, мікрорайону; дру
гий етап — фінальні змаган
ня на першість міста.

Перед початком змагань 
з двох останніх видів про
грами — настільного теніса 
і бадмінтон/ — турнірну 
таблицю очолює команда 
МЕК N2 7. Футболісти І гаг- 
коятлети ,цієї команди стали 
чемпіонами міста. '»

Ю. СГОРЧАК.

побувапи з селах Олександрій
ського та Знам’янського райо"» 
«У, відвідали пам'ятники вої» 
нам-вмзаолктеллм. В селі Су» 
ботця^ наприклад, опаксандрій» 
8і розшунали будинок, в якому 

ергіи Васильович Кудинов пе
ред боєм отримував партійний квиток.

А там, д® на території обпастГ 
точилися партизанські бої з гіг» 
лерізцями, побували комсомоль
ці Кіровоградського профтех
училища І®» 4, Юнаин та дівча» 
та Кіровоградського заводу ра- 
Діозиробів виїхали в міста-ге» 
рої. А з Сві'позодсьиа надійшла 
повідомлення про старт шіс> 
тьох спортсмемів-мотоциклістіїз, 
які вирішили побуззти на міс
цях героїчних боїв радянських, 
воїнів з німецько-сЬа иистсьми • 
ми загарбниками.

Цікавою подією в житті ком» 
пзміївських комсомольців через 
кільканадцять днів буде зліг 
учасників походу. В районному 
центрі зберуться представники 
всіх комсомольських організа
цій, воїни-зетерани, люди, які 
мали найвизначніші успіхи у 
праці.

З кожного району знову 1 
знов в обласний штаб надхо
дять інформації зід юних слі
допитів, комсомольських ак
тивістів. З Ульяновки, наприк
лад, повідомляють: «В районі 
налічується 29 пам’ятників, обе
лісків та братських могил за
гиблим зоїнам. Над всіма ними 
взяли шефство комсомольські 
та піонерські організації шкіл 
району. Проведено суботникм 
та недільники, під час яких 
юнаки та дівчата впорядкували 
ці священні для них місця».

А з Онуфріївни: «Шефство 
над пам’ятниками воїнам-виззо- 
лителям взяли тимурівці та 
дзернїинці. Найкращі справи в 
цьому напрямну в піонерських 
дружинах шчіл Дереївни, Ус
пенки, Куцеволівки».

«Більше тридцяти загонів 
«червоних слідопитів», в ЯКИХ 
налічується 724 учнів, нині зно
ву пожвавили свою діяльність, 
— рапортують із Знам’янки.

ФУТБОЛЗНОВУ—НУЛЬОВА
І Другий матч другого кола кіровоград
ська «Зірка* провела в Сумах, де зустрі
лася з місцевим «Спартаком*. На цю гру 
не вийшли Віктор Ступак, Микола Савен
ков і Віктор Квасов, які ще не видужали 
після травми.Тренери команди вирішили спробувати 
в цьому матчі молодь. У другому таймі 
Олексія Іонова у воротах замінив Вале
рій Юр'вв, замість Анатолія Максимонка 
на поле вийшов Юрій Лізшиць, хвилин 
за тридцять до кінця зустрічі у нападі 
замість Олексія Кацмана став комсомо
лець з села Грушки Ульяновського ра
йону Валерій Кривий, який недавно по
вернувся додому після демобілізації з 
армії.Молоді футболісту грали старанно, не 
підвели свою команду. Хоч сумські 
спортсмени тільки з минулого року пере
бувають у другій лізі класу «А», але во
ни вже встигли зарекомендуватися з кра
щого боку. Це — згуртований еояьоаай

З шаховому клубі ДСГ 
«Спартак» з 27 липня по 1 
серпня десять команд ша- 

Попомпшш КІСтг® б°Р°лись аа яРа'^<
І І результати з цього виду
аіпгздлі спорту, який «ходить до за-
ЭІ ДОМИ ліку 6-ї спартакіади міста

Кіровограда. Призові місця 
зайняли відповідно команди 
панчішної фабрики, автоко
лони № 2199 та обласної лі
карні.

М. ІВАНЧЕНКО.

Мета роботи цих 
розшукати рідних 
повнити історію їх ...___ . .

Про плідну роботу учасників, 
походу повідомляють комсо
мольці Новоукраїнського райо
ну. З успіхом учні Нозоукраїн- 
сько? СШ № 6. Близько сорока 
листів написали вони в різні 
кінці країни, повідомляючи ма
терям загиблих воїнів про те, 
да похований їх сич. «Червоні 
слідопити» Захарі зської СШ 
біля братської могили а зна
менні свята влаштовують уро
чисті збори дружини, збори за
гонів, А слідопити Іванівської 
середньо" школи сгзорююгь 
альманах про своїх односель
чан, які брали участь у Великій 
Вітчизняній війні.

ЮНАКИ та дівчата Кіровоград- 
щини знову рушають з до

рогу. З кожним днем їх марш
рути урізноманітнюються, ці- 
навішають,

Комсомольським активістам, 
керівникам районних штабів 
по проведенню походу залиша
ється тільки іце раз звернути 
увагу на те, щоб молодь якнай
більше ознайомилась з соціаль
ними і економічними перетво
реннями з кожному місті, селі, 
цю роботу варто використати 
для активної пропаганди серед 
молоді досвіду Комуністичної 
партії по втіленню з життя ле
нінських принципів вирішення 
національного питання, все
світньо історичного гначени'я 
створення Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік, неру
шимої дружби народів Країни 
Рад.

ПРОГРЕСУ® „ПРОГРЕС«
пошив», нульової стрільби — представни
ки обласної лікарні, настільного теніса — 
команда фабрики «Прогрес*.

Після виконання п'яти видів програми 
лідирують споотсмени фабрики «Про
грес* (1640 очок). _ __

Ю. СОЛОВЕЙКО.

НОЛЭКТКВ, який нічим не відрізняється 
від старожилів даної ліги. Ще до почат
ку сезону сумчани заявили про себе у 
весь голос: вони стали володарями вес
няного призу «Кримський пролісок*, 
заснованого федерацією футбола УРСР

( в -юзавчорашньому матчі з кірово- 
градцлми господарі поля грали зібрало, 
агресивно. Та наші захисники витримали 
натиск суперників, самі гостро 1 небез
печно контратакували.

Пя зустріч, яг: і в першому колі, закін
чилася нульовою нічиєю.

Подаємо результати матчів між інши
ми командами зони: «Шахтар* (Кадіївка)
— «Суднобудівник* (Миколаїв) — 2:1, 
«Хімік» (Сєвєродонецьк) — СКА (Одеса)
— 3:2, СКА (Київ) — «Локомотив* 
(Херсон) — 0:0, «Дніпро* (Черкаси) — 
«Таврі«» (Сімферополь) — 0:4, «Лономо- 
тиа» (Вінниця) — «Авангард» (Севасто
поль) — 2:2, «Металург» (Жданов) — «Го» 
вэрла* (Ужгород) — 2:0, «Шахтар» (Гор- 
лівна) — СКА (Львів) — 3:2, «Локомотив* 
(Донецьк) — «Спартак» (Івано-Фран
ківськ) — 2:1. «Торпедо* (Луцьк) — 
«Авангард» (Тернопіль) — 0:3, «Динамо* 
(Хмельницький) — «Автомобіліст» (Жито
мир) — 2:1, «Буковина* (Чернівці) 
«Горинь» (Ровно) — 1:0.

ІЕЛИКІ ШВИДКОСТІ МАЛОГО ФЛОТУ“
ДН:ПР0ПЄГР08СЬК, (РАТАУ). 1.6 аілометріп 

670 метрів на годину —- з такою швидкістю про/и- 
чала тут по озеру парку імені Чкалова модель 
судна з мініатюрним двигуном, яку виготовив 
студент Миколаївського кораблебудівного інсти
туту Григорій Крутоголоз. Цей результат — но
вий рекорд України для швидкісних моделей з 
об'ємом двигуна 2,5 куб. см. Він встановлений на. 
проведеній у Дніпропетровську першості респуб
ліки з судномодельного спорту і перевищує та
кож всесоюзний рекорд. ' ' '

Побужжя називають містом 
Юних. Бо велика кількість ного 
жителів — це юнаки і дівчата, 
які приїхали а різних куточкіз 
республіки на ударну будозу 
дев’ятої п’ятирічки. Один з ник 
— електрозварювальний Мико
ла Кузьиенко (фото вгорі). Він 
зарекомендував себе хорошим 
виробничником, щоденно пере
виконує змінні завдання. Комсо
мольці комплексної бригади 
Аг-сентія Деркача, в якій пра
цює Микола, обрали його груп- 
комсоргом.

В залах універмагу «По- 
бужанка» (фото в центрі) 
завжди людно.

А на нижньому фото — стар
ша група з дитячого садка 
№ 3 Побузького. нікелевого 
комбінату. .

Фото 3. Ковпака.
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!Бобринецьке сільське професійно-технічне училище

і

Лисичанське міське 
професійно-технічне 
училище № 51

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

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

мічної промисловості;
слюсаріїтрубопроаідники; 
маляри-штукатурм (приймаються дівчата);
муляри (строк навчания 1 рік, приймаються юнаки 

і дівчата); /
електрогазозварники (строк навчання 1,5 року); 
лицювальники-плитковики-мозаїсти (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 юнахи і 
дівчата, що мають середню освіту. їм виплачується 
стипендія в розмірі 36 карбованців, а відміньикам— 
45 карбованців на місяць.

Вступники повинні подати такі документи; заяву, 
свідоцтво про народження, свідоцтво про освіту чи 
атестат, довідку про стзн здоров я (ф. № 286), з дани
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, МПТУ № 51, за
лізнична станція Гіереїздна, Донецької залізниці.

ДИРЕКЦІЯ.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ М’ЯСОКОМБІНАТІ

оголошує прийом учнів на 1971 — 1972

навчальний рік

Училище готує робітників для м’ясної промисло
вості. Строк навчання 1 рік. Прийом заяв до 25 серп
ня. Початок занять з 1 вересня.

Училище приймає юнаків віком від 15 років 6 мі
сяців і старших. Дівчат віком від 16 років 6 місяців і 

; старших з освітою 8 — 10 класів. Учні забезпечую
ться спитендією б розмірі 18 карбованців та 3 кар
бованці квартирних на місяць, триразовим безплат- 

' ним харчуванням, спецодягом, та форменим одягом. 
Гуртожитком училище не забезпечує, а розміщує 
учнів на приватних квартирах.

: Вступники повинні подати заяву на ім'я директо-
’ ра, автобіографію, документи про освіту та народ

ження, довідку про стан здоров’я, 5 
(3X4 см), довідку з місця проживання, 
тику.

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

фотокарток 
характерне-

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів
’ НА 1971-1972

УЧИЛИЩЕ ГОТУЄ: •-

тракторнстів-машнністів широкого профілю 
(трирічний строк навчання з одночасним одер. 
знанням загальної середньої освіти);

тракторнстів-машнністів ПІ класу (одноріч
ний строк навчання);

тракторнстів-машнністів широкого профілю
(дворічний строк навчання);

механізаторів тваринницьких ферм з кваліфі
кацією електромонтера (дворічний строк на
вчання);

майстрій-паладчнків по технічному нагляду
аа машинами і тракторами, зайнятими у тва
ринництві (шестимісячний строк навчання);

слюсарів по ремонту обладнання іваринниць- 
кнх ферм (однорічний строк навчання):.

слюсарів по ремонту тракторів, автомашин і 
сільськогосподарських машин (півторарічний 
строк навчання).

П дівчата, 
па трирічно Нііич.чипі —особи ПІС
ЛЯ закінчення 8 класів; на однорічне - в ікс£ 

U Э иСВіТОЮ - ,-‘г.
— віном но молодші Із,а 

10 класів; і ...
до заний дидліп. ........ 7 ?

роботи чи навчання, документ про освіту, сві
доцтво чрз народження, довідку з місця про
живання (або паспорт), три фотокартки .(роз-

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
До училпіца приймаються юнаки 

На трирічно навчання приймаються 

ие молодші 16*,5 років з освітою 8 
сів; на дворічно 
років з освітою 8 —

До заяви додати: характеристику 

доцтяо про народження, довідку з місця про- 
........ п.... - /яйл гі'ігпапті тпи (Ьотокзо і ки _(роз* /ПІіи*1ПІ171 (оим иичн«!, ’г" .Т----------- ПОРЇ оптп
міром 3x4), медичну довідку (форма 286). авто- 
біографію, направления з колгоспу, раді оспу.

Початок занять 1 вересня 1971 року.
Учні.’ зараховані до училища, забезпечую- 

ться безплатним триразовим харчуванням, оо- 
мундируиаиням, сіп іеіідією, постіллю, гурто
житком і учбовими посібниками.: . ■

Адреса училища: м. Бобринсць Кіровоград
ської області, вул. Димитрова. 1. (

. - - . ■ • ДИРЕКЦІЯ.
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ПРОВАДИТЬ НАБІР УЧНІВ

НА 1971 — 72 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДО 1 — 10 КЛАСІВ

і

і

5

Олександрій
ське міське ; 
професійно- 
технічне учили
ще № 5

ПРИ ВСТУПІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ 
ТАКІ ДОКУМЕНТИ:

Заяву на ім’я директора школи-інтер- 
нату:

свідоцтво про народження (оригінал): 
довідку з місця проживання: простак 

сім'ї з зазначенням віку і заняття членів 
сім'ї; .

довідку з місця роботи батьків 
чи опікунів про розмір заробітної плати 
за серпень (батьки-колгоспники пред’яв
ляють довідку про грошовий місячний 
заробіток за весь 1970 рік, батьки-пен- 
сіонери—довідку з відділу соцзабезпе
чення про розмір одержуваної пенсії);

медичну довідку про стен здоров’я 
(картка щеплень, аналіз на дифтерію, 
дизентерію, глисти, довідку про епідем- 
оточення, довідку від нашкірного ліка-

за-ря, окуліста, вушного, довідку про 
іальний стан дитини);

особоьу справу учня (документ про 
освіту).

Навчання ведеться, українською мо
вою, з іноземних мов вивчаються англій
ська та німецька.

З нового навчального року при шко
лі відкривається філіал Олександрійської 
музичної ш^оли.

Школа розташована в селищі Пантаїв- 
ка і має зручне залізничне та автобусне 
сполучення з усіма містами і районами 
області.

Прийом документів щоденно з 8 до 16 
години, крім неділі.

За довідками звертатись в кацелярію 
школи-інгернату: м. Олександрія, сели
ще Пантаївка.

ДИРЕКЦІЯ.

ПРОВАДИТЬ НАБІР.
УЧНІВ

на 1971 —1972 навчаль- 
ний рік з таких спеціаль
ностей:

штукатури, теслярі, му- 
ляри. Строк навчання 1 
рік. ,

Штукатури - маляри- 
плитковики, слюсарі мон
тажники. Строк навчай-, 
ня 2 роки. ■

До училища приймаю
ться юнаки та дівчата ві
ком 15 - 20 років з осв - 
тою 8 —. Ю нласів. Учні

‘ знаходяться на повному, 
державному забезпечену 
ні. Іногородні забезпе
чуються гуртожитком. 
При бажані учні М9жуть 
відвідувати загальноос
вітню школу робітничо» 
молоді (9 — 10 клас). Де) V 
училища . - приймаються 
демобілізовані воїни Э 
лав Радянської Армії, янї 
проходять навчання п<? 
скорочених ' програмах 
8 — 10 місяців з 'мате
ріальним забезпечення^ 
— стипендія 75 карбо
ванців на місяць. *

Початок занять 1 ве
ресня 1971 року.

Вступники повинні пчі 
дати такі документи: 
заяву на ім’я директора, 
автобіографію, паспорт 
чи свідоцтво про народ
ження, документ про ос
віту, довідну з місця про
живання, □ якій вказати 
про склад сім’ї, характер 
ристику зі школи, чотири 
фотокартки розміром
Іх4 см. • І

Документи приймаю
ться в канцелярії учи
лища.

Адреса у ч и л и щ а: 
м. Олександрія, селище 
Димитрово, вул. Трудре- 
зервів, 23.

ДИРЕКЦІЯ.
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 4 .« ;
по підготовці кваліфікованих робітників з середньою освітою

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1971 — 1972 навчальних рік 
на такі спеціальності:

і

Дирекція

Обозніеське

шук». (К). 17.00 — Кольо-—--------- Кубок
«Спар-

ФОРМУВАЛЬНИКИ МАШИННОЇ ФОРМОВКИ. Строк 
навчання 1 рік. Приймаються юнаки з мінімальним 
віком 17,5 років, з освітою 8 — 10 класів.

СЛЮСАРІ МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ. Строк на
вчання 1 рік. Приймаються юнаки і дівчата з міні
мальним віком 15 років, з освітою 8 — 10 класів.

ТОКАРІ. Строк навчання 2 рони. Приймаються дів
чата з мінімальним віком 15 ронів, з освітою 8 — 10 
нласів.

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ. Строй навчання 2 рони. 
Приймаються юнаки з мінімальним віком 15 років, з 
освітою 8 — 10 нласів.

ТОКАРІ. Строк назчання 3 роки. Приймаються дів
чата з мінімальним віком 15 років з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ. Строк навчання 3 рони. 
Приймаються юнаки з мінімальним віном 15 ронів, з 
освітою 8 нласів. , -

СЛ ЮСАРІ-ІНСТРУ МЕНТАЛЬНИМИ ПО ВИГОТОВЛЕН
НЮ І РЕМОНТУ ШТАМПІВ, ПРИСТОСУВАНЬ І ПРЕС- 
ФОРМ. Строй навчання 3 роки. Приймаються юнаки з 
мінімальним віком 15 років, з освітою 8 класів.

СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ. Строк навчання 3 рони. 
Приймаються юнаки з мінімальним віком 15 років, з 
освітою 8 класів. ' " '

СЛЮСАРІ-МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ, Строк

< ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СУБОТА, 7 СЕРПНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 
Гімнастина для всіх. (М). 
9.30 — Новини. (М). 9.45 — 
Концерт, (М). 10.15 —

«Здоров'я». (М). 10.45
Кольорове телебачення. 
Для дітей. «Подорож у каз
ну». (М). 11.15 — Україн
ське кольорове телебачен
ня. «Акварелі літа». (К). 
11.45 — «Екран молодих». 
(Н). 12.30 — Кольорове те
лебачення. Для дітей. 
Мультфільм. (М). 13.30 — 
Програма передач. (К). 
13.35 — «Барви веселки». 
(/Львів). 14.05 — «На мери- 
Діанах України». (К). 14.40 
Кольорове телебачення. 
«Вдивляючись в обличчя».

< -* к

Кольорове 
телебачення. «У світі тва
рин». (М). 16.10 — «По-і .... .

рове телебачення. 
СРСР з футбола.
тан» (М) — СКА. 19.30 — 
«Вогні цирну». (М). 20.15 — 
О. Блок «Вірші про пре
красну даму». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 
— Художній фільм «Сага 
про Форсайтів». 25 серія. 
(М). 22.25 — Кольорове
телебачення. «Музичний

калейдоскоп». (М). 22.50 —, 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.30 
— Кольорове телебачення. 
Художній телефільм «Ча
рівна сила мистецтва». 
(М). 18.25 — Наша афіша, 
(К). . 18.30 — Для дітей
«Сонечно». (К). 19.00 — Ху
дожній фільм «18-й рік». 
(К). 20.40 «На добраніч, 
Діти!». (К). 21.00 — Теле
фільм «Міста І рони». (К).

НЕДІЛЯ, 8 СЕРПНЯ, 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Ранкова гімнастика для

Наша адреса і телефони

. . • . - і

навчання 3 роки. Приймаються юнаки та дівчата Я 
мінімальним віком 15 ронів, з освітою 8 нласів. /

Всі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом, а формувальникам 
надається обладнаний гуртожиток. Крім того, всі учНІ 
одержують 33 проценти від зарплати під час виробни
чої прантинн. ;і у

По закінченні училища всім випускникам видасться 
атестат по спеціальності, а учням з трирічним стрбЬ 
ком навчання - ще и атестат зрілості, оскільки А 
училищі одержують середню освіту. Ті, що закінчили 
училище з відзнакою, мають право вступити до інституту поза конкурсом. н «ичи«

Початок занять — 1 вересня 1971 року.
Вступники повинні подати тані документи: заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, харщнтористНМ? 

Зі шноли, свідоцтво про народження, іа досягшкм tfi 
років - паспорт, медичну довідку, довідку з иісі$ проживання, автобіографію, довідну про склад ehJ? 
шість фотокарток розміром 3x4 см. Р Д • /*

".ЙЙэ”<те7в'Йдви?„,,.ДНЯ ’ ’’ тро“н" «• » • "»'м
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вас, будівельники». Кон
церт. (М). 21.00 - ПоогоЙ «а «Час». (М). 21.%Р^
пп5°ЖгЛел?*і,1ьм 
про Фооеайтів7. 26 серія;,

/телебачення. Ной1* 
(»0. 22.55 - Новй-

5.05

«МОЛОДОП КОЛ1Д1УНАР>, ергап Клроиогрєдского 
обкома ЛКСМУ, р, Кировоград.

м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря—2-45-35, 
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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дітей. (М). 9.15 — Новини. 
(М). 9.30 — Для дітей. 
«Нентель-Тентель». (М). 
11.00 — «Музичний ніосн». 
11.30 — Спектакль Тюмен
ського драматичного теат
ру. Д. Мамін-Сибірян. «В 
старому Заураллі». (К), 
13.45 — Для воїнів Радян
ської Армії І Флоту, (М). 
14.15 — Виступ заступни
ка Голови Ради Міністрів 
СРСР, голови Держаоного 
Комітету Ради Міністрів 
СРСР. о справах будівни
цтва І- Т. Новикова. (М). 
14,30, ~~ Документальний 
телефільм «Перші повео- 
хи». (М), 14.50 — Мульт
фільм. (М). 15.05 — «На
ланах республіки». їДні- 
пропетровськ). 15 15 — 
Програма передач. (К). 
15.20 — «Увага, свисток». 
(Одеса). 16.00 - «Ми - 
будівельники». (К). 16.25 — 
Художній фільм «Потрійна 
перевірка». (К). 18.00 —
”°АИНИ- <М). 18.05 - Кон
церт солісті е Київського 
Державного академічного

про Форсайтк) 
«Лебсдййа п-------
22.2а — Українсьне нфМсм 
черт. (И)елебЛч?«ня- Кей
ни. (М), ------

-ДХ™пиДР-0ГРАМА' 15<)!

зустрічі». (М). 17.40 - Тр$

Г. Марнора7'\мї 
Програма 
18.05 - •
^•‘Р-ЛЧене щастя».” (';? 
2и зо — «На добраніч. А 
^Ь.^(К). 21.00 _ у- 
НОНн.'Щ).

... „..W... ■ ж
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передач. (fCf, 
Телеспектакль* 

(НІ. 
.3 «І 

— Худож* 
нокЛи»м *Похл’УРйи
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