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РАДЯНСЬКІ ЮНАКИ І ДІВЧАТА! 

НАПОЛЕГЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ 

ВЕЛИКИМ РЕВОЛЮЦІЙНИМ ВЧЕН

НЯМ МАРКСИЗМУ - ЛЕНІНІЗМУ, 

ВИСОТАМИ НАУКИ, ТЕХНІКИ 1 
КУЛЬТУРИ! БУДЬТЕ В ПЕРШИХ 

РЯДАХ БОРЦІВ ЗА УСПІШНЕ ВИ

КОНАННЯ РІШЕНЬ XXIV З’ЇЗДУ 
КПРС)

ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
Д О 1 Т Р А В Н Я 1 9 7 2, Р ОКУ

1. Хай жиеє 1 Травня — День міжнародної солі
дарності трудящих у боротьбі проти Імперіалізму, 
з« мир, демократію I соціалізм!

2. Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
3. Хай живе маркекзм-ленінізм — вічно живе ін

тернаціональне вчення, прапор боротьби трудящих 
усіх країн проти імперіалізму, за перемогу соціа
лізму і комунізму!

4. Хай живе Союз Радянських Соціалістичних 
Республік — велика соціалістична Вітчизна, непо
рушна багатонаціональна співдружність братніх 
народів, живе втілення принципів 
інтернаціоналізму!

5. Хай живе у віках ім'я І справа 
ліча Леніна!

6. Комуністи! Будьте с авангарді 
ротьбк за Етілевня Б ЖИТТЯ £ ‘ 
КПРС, 
мас!

7. Трудящі Радянського Союзу! Активно беріться 
за здійснення істеричних рішень XXIV з’їзду КПРС! 
Ознаменуємо 5С-річчя утворення СРСР новими до
сягненнями е соціалістичному змаганні за успішне 
виконання завдань п’ятирічного плану!

8. Слава великому радянському народові — бу
дівникові комунізму!

9. Хай живе героїчний робітничий клас Країни 
Рад — провідна сила в будівництві комунізму!

10. Хай живе славне колгоспне селянство — ак
тивний будівник комунізму!

11. Хай живе радянська народна інтелігенція — 
активний будівник комунізму!

12. Хай живе союз робітничого класу і колгоспно
го селянства! Хай міцніє непорушна ідейно-пожгич- 
на єдність радянського суспільства!

13. Хай вічно живе і процвітає неперушка бра- 
'ерсьиа дружба народів СРСР — велике зйЕОЮван- 
іИ$ ленінської національної політики КПРС!

14. Хай живе Комуністична партія Радянського 
Союзу — бойовий авангард робітничого кпзсу і 
всіх трудящих, вождь і організатор радянського на
роду в боротьбі за комунізм!

15. Хай живе велика непорушна єдність парти і 

На?6.ЙХай живуть Ради депутатів трудящих - спрае- 
ді народні органи впади! Хай розвивається і міц
ніє соціалістична демократія, зростає активність 
трудящих в управлінні державою! .

17. Хай живуть радянські профспілки - «кола 
управління і господарювання, школа ком^му- 
‘ 18. Хай живе Ленінський комсомол - вірним по 
мічнни і резерв комуністичної парти, передовий за 
ГІН молодих будівників комунізму!
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пролетарського

Есг.сдкмира !я-

_ І всенародної бо* 
рішень ХХЕУ з’їзду 

активних-ж організаторами і еихоезтсяямм

п Р А Ц Е Ю
КОМУНІСТИЧНОЮ

у велике всенародне свято комуніс
тичної праці перетворився день 1о квіт
ня Сотні тисяч трудящих нашої облДс' 
ті ’ в тому числі молодь, взяла активну 
участь у «червоній суботі», присвяченій 

народження Володимира Шша Ле
ніна і 50-річчю утворення СРСР. Цього 
пня працівники промисловості, сільсько- г^дзрства. будов,. 
зв язку ] . 
мілііетичне ставлення до праці. X. заводу 
гомни вклад у і------------  --
завдання по надплановому 
сільськогосподарських машин. 
Олександрії подали на-гора

продемонстрували справді но- 
•. Робіт- 

виконання державного 
випуску 
Гірники 
сів слони

вугілля. Тспловозоремонтники Таііворо- 
їгі ішашовалн на зекономленії! елеьтрт 
енергії і матеріалах, »а високих пшпд-

Г₽ Ж 

цях нашої області,

19. Радянська юнаки і дівчата! Наполегливо ояо- 
лодівайто великим революційним вченням марк- 
сизму-леніиізму, висотами науки, техніки і культури! 
Будьте о перших рядах борців за успішне виконан
ня рішень ХХІ¥ з’їзду КПРС!

20. Хай живуть радянські жінки — активні будів
ники комуністичного суспільства!

21. Радянські воїнм! Добивайтесь исвих - успіхів у 
бойовій і ПОЛІТИЧНІЙ підготовці, будьте пильні і зав
жди готові відбити будь-яку агресію!

Хай живуть героїчні Збройні Сили Радвігскксг©
Союзу!

22. Трудящі Радянського Союзу! Запорука успіш
ного здійснення головного завдання п'ятирічки — 
значного підвищення добробуту народу на основі 
могутнього піднесення соціалістичної економіки — 
е нашій самовідданій праці!

Усі сили на виконання намічених ХХ!>¥ з’їздам пар
тії планів господарського 
ц.ва!

13. Слава передовикам 
в новаторам виробництва, 
му містичного ставлення де праці!

24. Працівники промисловості! Боріться за вти 
яення в життя рішень XXIV з’їзду КПРС по даль
шому розвитку с зміцненню індустріальної могут
ності країни! Наполегливо підвищуйте технічний рі
вень І ефективність вмрсЄництьа!

25. Працівники промисловості! Збільшуйте ви
пуск і оновлюйте асортимент токарів народного 
споживаний, поліпшуйте їх якість с знижуйте собі
вартість! Повніше враховуйте запити радянських 
людей!

26. Працівники будівництва! Боріться за приско
рення введення в експлуатацію нових об’єктів, до
бивайтеся зниження вартості і підвищення якості 
будівництва!

27. Працівники 
0 вдосконалюйте 
г.г.кс поліпшуйте 
дарства, повніше 
людей!

23. Працівники 
дарова! Зміцнюйте матеріально-технічну базу исл- 
госпіе і радгоспів! Прискорюйте темпи електрифіка
ції, комплексної механізації і хімізації сільськогос
подарського виробництва, меліорації земель!

29. Сільські трудівники! Поліпшуйте використання 
землі, техніки, трудових і матеріальних ресурсів! 
Підвищуйте врожайність усіх сільськогосподарських 
культур і продуктивність тваринництва, збільшуйте 
енробнкцтео- продукції, знижуйте її собівартість!

33. Колгоспники і робітники радгоспів! Добивай* 
іШіН1ППГІ1іНйП1НП!НіНННІИПЇП1ІНЙННііиі!ІНІІіи£ІПШШіиіШППиійІіиШ1І!ІПИНІИНіШН1НІПІПіЙПіиПНІ11ІІШШиППШи)

і культурного будівни-

ССЦЮЛІЄТИЧНСГО 
які псназуюп» зразки кс-

транспс-рту і зв'язку! Розбивайте 
засоби транспорту і зв'язку! Всі- 
сбсг.угсоукаккя народного гсспс- 
зедсвспьнлйге запит к радянсько

прСММСЛСЕОСТІ і сільського госпо-

теся
исем

31. Працівники торгівлі, громадського марнуван
ня, служби побуту іі комунального господарства! 
Підвищуйте культуру обслуговування радянських 
людей, повніше і краще задовольняйте Її запити!

32. Трудящі Радянсько’© Союзу! Беріться за ко
муністичне ставлення до праці! Зміцнюйте дисцип
ліну і організованість! Сеято бережіть і примно
жуйте суспільну власність!

33. Працівники нарс-дчсго гсспсдкрства! Наполег
ливе оволодівайте економічними знаннями, сучас-’ 
ними методами господарювання і управління! Щир
іше впроваджуйте у виробництв© наукову організа
цію праці, передовий досвід, найновіші досягнення: 
науки і техніки!

34. Трудящі Радянського Союзу! Неухильно під-: 
Еищуйте продуктивність праці! Беріться за викокзн-і 
ия державних планів з найменшими трудовими іі: 
матеріальними затратами, суворо додержуйте ре
жиму економії, продуктивне використовуйте кожну 
»вилину робочого часу!

35. Радянські ечєні, конструктори, інженери, тех
ніки, винахідники 5 раціоналізатори! Боріться за 
прискорення наукоЕО-тєхкїчисто прогресу! Всіляко 
зміцнюйте зв'язок науки з виробництвом! Швидше 
впроваджуйте в передне гсстюдарстве гіайксвіші 
дссягеекня науки і техніки!

26. Діячі літератури і мистецтва, працівники куль
тури! Ексокс несіть прапор партійності іі народності 
радянського мистецтва, еіддасайт© всі сиги а здіб
ності вихованню будівників ксмунізму!

37. Працівники ©світи! Вдссменалюйте народну 
освіту, підготсЕку спеціалістів високої кваліфікації, 
псліпшуйте слраЕу ксмучістичкст© виховання учнів
ської молоді!

38. Працівники схорони здсроЬ’я і фазине.зо куль
тури! Поліпшуйте медичне обслуговування населен
ня! Ширше впроваджуйте фізичку куг.ьтуру з пев- 
гякдєине життя радянських людей!

39. Піонери і школярі! Папко любіть Радянську 
Батьківщину, добре вчіться, оволрдіНйте трудовими 
навичками! Готуйтеся стати активними бор-,гімн за 
справу Леніне, за комунізм!

40. Братерський привіт комуністичним і робітни
чим партіям — бойовому марксистсько-ге ...ьяому 
авангардові ребітничег© класу і всіх трудящих, стій
ким борцям проти імперіалізму, за мир, демократію,, 
національну незалежність І соціалізм!

(Закінчення їіа 2-й стор ).

Бксексї якості весняно-польових робіт 
майбутнього врожаю!

Кіровоград. Вулиця Суде мрінцою. Фото В. КОВПАКА.
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Радянська

- то >< _______
і лишилось прц- 
, гектарів з со-

2-3 спьор

ЦЕ СВІДЧАТЬ ЦИФРИ:

М. СЕМЕНЮК.

[ТАВ ВИКЛИКАЄ СТЕП

п яти-ва '7лГ-’.
М. ШЕВЧУК.

МУ,

І. БЕЗДІТНИЙ.

меха- 
імені

льових 
бригад.

ПРА- 
КОЛ-

Фото
М. ТЕРІІАВ- 
СЬКОГО.

з тракторної 
Колодіева: до 
цієї бригади 
разом з 
Лупаном

району. 
50 ком- 

з’яви-
тварин- 
на по-

розвагам, на тій вулиці, 
були ареною трудової

Микола Яро- 
які 

на підприємстві 
свої особисті

до штабу 
бригади 

12-ї годн- 
Анаголій 

сівальниками 
та Миколою

підприємствах Олек- 
«червона субота» про- 
ентузіазмом і піднесен-

робнв ділянку площею в ЗО
“’.В.

Н а ф *дт о: в день суботника 
будДЯяцтв! літнього табору.

1

(Закінчення).

41. Хай міцніє єдність і згуртованість комуністів 
усього світу на основі марксизму-ленінізму і проле
тарського інтернаціоналізму!

42. Братерський привіт народам соціалістичних
країн! Хай розвивається і міцніє світова система 
соціалізму __ історичне завоювання міжнародного
робітничого класу, вирішальна сила в антиімперіалі
стичній боротьбі, оплот миру і соціального про
гресу!

43. Трудящі соціалістичних країн! Боріться за змі
цнення дружби і єдності, за дальший розвиток бра
терських взаємовідносин! Будьте пильними до під
ступів ворогів соціалізму!

Вище прапор соціалістичного інтернаціоналізму!
44. Трудящі всіх країн! Боріться проти агресивної 

політики імперіалізму, за мир, демократію, націо
нальну незалежність і соціалізм!

45. Братерський привіт робітничому класові капі-
талістичних країн самовідданому борцю проти

монополістичного капіталу, за політичні і соціально- 
економічні права трудящих, за торжество соціаліс
тичних ідеалів!

Хай живе міжнародний робітничий клас — найпе- 
редовіший революційний клас сучасності!

46. Палкий привіт народам, які скинули кайдани 
колоніального гніту, борються проти імперіалізму 
та неоколоніалізму, за зміцнення незалежності, за 
прогресивний шлях соціального розвитку!

47. Палкий привіт народам колоніальних і залеж
них країн, які борються проти імперіалізму і ра
сизму, за свободу і національну незалежність!

48. Хай міцніє могутній союз революційних сил 
— світової системи соціалізму, міжнародного робіт
ничого руху, борців за національне і соціальне виз
волення народів!

49. Братерський привіт знемагаючим у тюрмах і 
фашистських катівнях мужнім борцям проти капі-

ЗАГОНИ ОЧОЛИЛИ
АНГЕЛ1НКИ
САШКО прОн.бпувся і хутень

ко одягнувся. Сьогодні — в 
поле. Адже суботник!

До поля їхали разом з бать
ком. Хлопець буде культивува
ти, а Чубаков-старіїіий сіяти
ме’ Соняхи. Завів агрегат на 
межу, зупинився. «Норма — 
.32 іектарн. Якщо добре натис
нути, то по обіді буде. Треба. 
Ще на засіданні комітету гово
рили яро продуктивність субот- 
пикл. Га й комсорг не раз на
гадував. Ну, добре, поїхали!» 
Нін увімкнув фрикціони, ог- 

чП прокультивовану 
Посміхнувся про себе: а то стдрлл 
не дасть. Ну, нічого, 

.хто кою».
колі Олександр

вичистив купьти-

лянувся 
смугу. ...... .........
«Треба акуратно, 
спуску г 
побачимо,

На ПЯТОМУ КО... «лепечцдр 
іуоаков зупинив трактора. Обі
йшов кругом, вичистив культи
ватор. «Якщо техніка не підве
де, подумав, — то іі поле кін
чим. Але ж і лишилось при
стойно, мабуть, гектарів з со
рок. А, чого там, зробимо!»

«Червоної суботи» в колгоспі 
імені 40-річчя Жовтня, де пра
цює Олександр, за роботу взя
лися 40 молодих колгоспників. 
Працювали в полі, па фермах, 
вбирали для весни Кетрисапіл-

ку. НадвечГр до районного штабу 
суботника надійшло повідом
лення: «У фонд п'ятирічки ком
сомольцями і молоддю колгос
пу перераховано 248 карбован
ців».

Комсомольці І молодь кол
госпу імені Чапаева Бобрине- 
цького району в цей день еи- 
ииїлн на роботу в складі чоти
рьом ударних загонів.

15 аі легатів вирушили на сів- 
оу кукурудЗИ та соняшника. 
В переддень суботника екіпа
жі зобов'язалися засіяти план
тації якісно і без втрат. Свою 
обіцянку механізатори викона
ли з честю.
_^дазьк° ста колгоспників 
працювали у саду та на кол- госиних подвір’ях! Вони побі- 

ПЛОДОВІ дерева на площі 40 гектарів, посадили близь
ко двох тисяч тополь, впоряд
кували території біля па’мґят-

80 колгоспних доярок, свина
рок та чабанів прибрали при
міщення та території трьох 
тваринницьких ферм, д вільні 
від сівби механізатори і слю
сарі попрацювали над впоряд
куванням подвір’їв обох трак-

торннх бригад, розбили алец 
спору/мод майданчики для збе
рігання' сільськогосподарсько
го інвентаря.

Всього по району в комуиіс- 
Т“Д’,ІОМУ суботнику взяло участь ьб-’о молодих коагосшіикіо, ро
бітників, службовців та учнів. 
Нони .л'/нбирали села, саджали 
сквери' та парки, працювали за 
кермом та біля верстатів. 73 
комсомольці колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС посадили парк на 
1000 дерев,

154 комсомольці входили до 
складу комсомольсько - моло
діжних виробничих колективів, 
які трудились ца суботнику. 
. «червону суботу» групком- 
<°рг комсомольсько-молодіж- 

колективу дівчат - меха
нізаторів з колгоспу імені Орд- 
жонікідзо Валентина Марущак 
на тракторі т-74 зорала 9 іек- 
тарів поли, трактористки Надія 
і орпеико і Раїса Зачепа :іідю- 
тували під посіви соняшника 
но 45 Гектарів площі, а Надія 
Зачепа на тракторі ЮМЗ гасі- 
яла 15 гектарів соняшником.

4326 КАРБОВАНЦІВ — 
ТАКИЙ ВНЕСОК МОЛОДІ 
БОБРИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ, 
ЗРОБЛЕНИЙ В СВЯТКОВИЙ 
ДЕНЬ «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ».

М. ВІДЕНКО.

КПРС
талістичного і колоніального рабства, за свободу на
родів, за соціалізм!

Свободу в’язням капіталу!
50. Братерський полум’яний привіт героїчному

в’єтнамському народові і його бойовому авангардо
ві __ Партії трудящих В’єтнаму, мужнім патріотам
Лаосу і Камбоджі, безстрашним борцям проти агре
сії американського імперіалізму, за свободу і неза
лежність своїх країн!

51. Народи світу! Рішуче вимагайте від Сполуче
них Штатів Америки негайного припинення повітря
них бомбардувань і обстрілу території ДРВ, вар
варської війни в Індокитаї, повного і беззастереж
ного виведення з Південного В'єтнаму, Лаосу та 
Камбоджі всіх військ СШД і їхніх сателітів!

52. Народи світу! Зміцнюйте солідарність із спра
ведливою боротьбою арабських народів! Вимагай
те припинення агресії Ізраїлю на Близькому Сході,

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу..

виведення ізраїльських військ з ©купоганих арабсь 
них територій!

53. Народи арабських країні Зміцнюйте єдність і 
згуртованість усіх революційних, національно-демо
кратичних сил у боротьбі проти імперіалізму і ре
акції!

Хай живе ї міцніє дружба між народами Радян
ського Союзу і арабських країн!

54. Народи європейських країн! Боріться за пере
творення європейського континенту в район міцно
го миру, безпеки і плідного співробітництва між 
державами! Викривайте підступи сил реакції і ре
ваншизму — ворогів розрядки міжнародної напру
женості!

55. Народи світу! Вимагайте заборони усіх видів 
ядерної і хімічної зброї! Боріться за загальне і поз- 
не роззброєння, за зміцнення міжнародної без
пеки!

56. Хай живе ленінська зовнішня політика Радян
ського Союзу — політика миру і дружби народів, 
згуртування усіх сил, які борються проти імперіа
лізму, реакції і війни!

57. Хай міцніє і процзітає наша велика 
’ Батьківщина — оплот миру й соціалізму!

58. Під прапором марксизму-ленінізму, 
ництвом Комуністичної партії — вперед 
ському шляху до перемоги комунізму!

під херів- 
по леаін-

до робітника. Всеохоплюючим 
стало змагання того дня за 
надпланову продукцію, в зо
бов’язаннях на суботник зно
сились поправки, що свідчили 
про розмах ентузіазму й зви- • 
тяги. Тільки-но з'явилась ли
стівка «Блискавка» на стерж
невій дільниці ливарного цеху 
сірого чавуну про те, що де
путат обласної Ради депутатів 
трудящих М. В. Камардаш, де
путат міської Ради депутатів 
трудящих Є. М. Катренко та 
їх подруги М. І. Луньова і 
А. Ф. Васиг.евська за дзі го
дини роботи наполовину роз
рахувались зі своїм завдан
ням, як в механоскладально
му цеху № 4 був зареєстрова
ний перший трудовий рекорд 
дня. Автором його стала мо
лода робітниця токар Ніна 
Бікша. Трохи більше, ніж че
рез дві години, вона допові
дала в цеховий штаб суботни
ка: «Завдання дня виконзно». 
«Я ще напередодні настроїла 
себе саме на такий темп ро
боти, — сказала Ніна, — хо
тілось, щоб мій внесок у фонд 
п’ятирічки був вищим, ніж у 
звичайний день».

Приклади ударної
ЧСРБОНОЗОрівцямн у день 

різні кінні країни. А ван-

/ч ОНЯЧНОГО квітневого ран- 
ку широко розчинились 

двері заводських прохідних. 
Людському потоку, здавалося, 
і кінця нема. Червонозорівці 
з піднятим настроєм, з щири
ми посмішками, з радісними 
обличчями. Так ідуть на свята, 
великі і пам’ятні кожному.

На трудову вахту «червоної 
суботи» заводу «Червона зір
ка» заступило до двох тисяч 
комсомольців. І вже в перші 
години штаб суботника одер
жав повідомлення про народ
ження рекордів праці. Заяв
ку на рекорд у ливарному це
ху сірого чавуну найпершою 
зробила комсомольсько - мо
лодіжна бригада, очолюзаяа 
Іваном Бондаренком. Тут за дзі 
години виконали полонину 
змінного завдання. А поруч не 
відставали хлопці з комсо
мольсько - молодіжної брига
ди Віктора Бесєди: 35 процен
тів виконаного завдання, сам 
бригадир разом з напарником 
Іваном Івановим виготозили 
за цей же час 300 опок при 
нормі 500 за зміну.

Естафета ударної праці йшла 
цехами, дільницями, від брига
ди до бригади, від робітника

Десятки сівалок, виготовлених 
rv(inTHHK3« було відвантажено у а-----
тажила їх па залізничні платформи краиі»инця комсомолка 
Валентина МАТУЛЯК (фото ліворуч).

Фото ЛІ. ТЕРНАВСЬКОї О.

праці в

«червону суботу» всюди пока
зували комуністи і комсомоль
ці. Це вони запалювали інших 
на труд натхненний і радіс
ний. Правофланговими в ли
варному цеху ковкого чавуну 
стала бригада, очолювана мо
лодим комуністом Віталієм 
Гетьманцем. На одній з най
важчих дільниць — формо- 
вочній, цей колектив на оди
надцяту годину дня виготовив 
760 опок при плані 850. А в 
метизному цеху найвищої про
дуктивності праці досягла 
комсомолка Галина Гудаліна. 
На штамповці упорів «СГ-466» 
вона виконала півтори змінних 
норми.

Цей перелік успіхів на су
ботнику доповнює той факт, 
що окремі колективи працю
вали повністю на зекономле
них матеріалах. І тут знову за
співувачами стали комсомоль
сько-молодіжні бригади Ген- 
надія Брайловського та Мико
ли Склифуса.

Не випадково на короткому 
мітингу в ливарному цеху сі
рого чавуну ветерани праці, 
що прийшли сюди на субот
ник, з такою 
рили про

теплотою гово- 
молодь, про тих, хто

Символ
ОЛЕКСАНДРІЯ. День цей стоїть 

на крок вперед у шерензі тру
дових буднів. Червоний колір — 
його символ. Натхнення його — 
в ударній праці, кожна година 
якої вливається в спільну могут
ність звершень нашої Вітчизни. 
Тож недарма трудівники Олек
сандрії виходили на комуністич
ний суботник з червоними стріч
ками на грудях: так збираються 
на своє найбільше і найрадісніше 
свято.

Потік робітничої зміни вливає
ться крізь заводську браму, а у 
весняну мелодію маршу, що лине 
з гучномовців, вплітаються слова 
диктора, який повідомляє про пе
редовиків виробництва, які тру
дитимуться на комуністичному 
суботнику. Серед них — ветеран 
праці А. С. Свєшніков, кращий 
робітник першого року дев’ятої 
п’ятирічки заводу В. А. Поно
маренко, молодий комуніст Пав-

роз-замінив їх біля печей, 
ливних ліній.

Зустрічі поколінь, виступи 
самодіяльних артистів, безпе
рервна інформація про хід 
роботи по заводському радіо, 
фотовітрина «Нащадки вели
кого почину...» — події одно
го дня. А на мітингу б;ля за
водоуправління після першої 
зміни стали відомі і результа
ти комуністичного суботника. 
Зони вилились в десятки ви
пущених машин, тонни зібра
ного металолому, тисячі кар
бованців. За одну зміну чер- 
вонозорізці відвантажили селу 
101 сівалку, зібрали 160 тонн 
металевого брухту, впорядку
вали 32 тисячі квадратних мет
рів території заводу і прилег
лих вулиць.

Внесок машинобу
дівників у фонд де
в’ятої п’ятирічки в 
ударні зміни «черво
ної суботи» 10 909 
карбованців.

О. БАСЕНКО,

День
почали сівачі

Світанок ще непомітно підкра
дався до Злинки, а вікна одного з 
кабінетів контори колі оспу імені 
Свердлова вже світилися. У кабі
неті двоє: секретар партійної ор
ганізації колгоспу Ілля Миколайо
вич Ковальов, начальник штабу 
комуністичного суботника, та його 
заступник — секретар комсомоль
ської організації колгоспу Воло
димир Дейкун.

Обох привело сюди у цю ранню 
пору одне і те ж — турбота за 
справу. Треба ще раз все переві
рити, ще й ще раз переглянути 
графіки розстановки людей. Адже 
комсомольці господарства на своїх 
зборах вирішили: суботник —день 
рекордів.

Розпочався день звичайно, як і 
попередні. Разом з іншими меха
нізаторами вивів на ниву свій аг
регат член комсомольсько-моло
діжного посівного екіпажу Анато
лій Ковальов, комсомольці Воло
димир Ковальов та Іван Янчук 
розпочали передпосівну культива
цію площ під цукрові буряки, на 
птахоферму привела стежка члеиів 
комсомольсько-молодіжної групи 
комсомолок Надію Лемептарьову 
та Ніну Степанову...

Перша радісна звістка 
надійшла 
Анатолія 
ви член 
Ковальов 
Леонідом
Колодісвим засіяли цукрові буря
ки на площі 15 гектарів (змінне 
завдання — 1*1,6 гектара). А до
кінця зміни екіпаж засіяв це 14,5 
гектара, перевиконавши таким ти
ном завдання вдвічі.

Поряд культивував площі під 
посів цукрового буряка комсомо
лець Володимир Ковальов. До обі
ду він теж рапортував про вико
нання норми, а всього за зміну об
робив ділянку площею в ЗО гекта-

ВСЬОГО НА СУБОТНИКУ
ЦЮВАЛО БЛИЗЬКО 500 
ГОСПНИКІВ. НА РАХУНОК П’Я
ТИРІЧКИ БУДЕ ПЕРЕРАХОВАНО 
ПОНАД 1100 КАРБОВАНЦІВ.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.
МяППППСКІПСКЬ’ПГЛ ПЯЙпчи

червоний колір
ло Пороло, робітнича династія 
Епінгерів та інших.

З перших хвилин робітники за
воду, і серед них комсомольці та 
молодь, показали зразки ударної 
комуністичної праці. В штаб су
ботника безперервно надходили 
вісті з цехів.

Інструментальна дільниця: почали 
суботник з партійних зборів. На по
рядне денному — прийом в члени 
КПРС слюсаря Володимира Третьяко- 
ва. Ударні темпи праці показують 
комсомольці — фрезерувальник Олег 
Шерлаєв, токар Людмила Сінокоп та 
інші.

Ливарний цех: бригада обрубщиків, 
яку очолює молодий комуніст О. Го
луб, зобов’язалася виготовити товар
ної продукції на 4,5 тисячі карбован
ців і закликала колектив цеху пра
цювати з підвищеною продуктивністю.

1376 робітників Олександрій
ського рудоремонтного заводу 
брали участь у комуністичному 
суботнику. Випущено товарної 
продукції на 39,5 тисячі карбо
ванців, У фонд п’ятирічки пере-

раховано 3,7 .псячі карбованців 
заробітної плати. Упорядкована 
територія заводу: посаджено 780 
дерев та чагарників, комсомоль
ці обладнали спортивний майдан
чик, державі здано 26 тонн мета
лолому. '

На всіх 
сандрії 
йшла з 
ням.

ПРО
ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВИГО
ТОВЛЕНО НА 700 ТИСЯЧ 
КАРБОВАНЦІВ, ПОСАДЖЕНО 
БІЛЬШЕ 10 ТИСЯЧ ДЕРЕВ ТА 
ЧАГАРНИКІВ, ЗІБРАНО 150 
ТОНН МЕТАЛОЛОМУ, 66 ТИ
СЯЧ КАРБОВАНЦІВ ПЕРЕРА
ХОВАНО У ФОНД П’ЯТИРІЧКИ.

СВІТЛОВОДСЬК. Біля пристані при- 
швартузалось невеличке суденце «Баг
ратіон», на якому плавають науковці. А 
поруч, уже зовсім заховавшись за набе
режну, — пасажирське «Герой Б. Су
ровцев». На «Багратіоні» метушиться 
команда, наводячи лиск.

,,а,’*хаРактсрніша ознака су- 
ХЯІ,іНа? у Світловодську. Ного жителі зако- 

кРаю У своє місто, і нема нічого 
п агУ ’ що вонн «»бажали начати йому 
ти.? дн,я вигляДУ світлиці, де охайна ісс- 

33 Т,ІСЯЧ світловодців, які вийшли 
»і суоотник, лише близько 4 тисяч працюііа- 

лн на робочих- місцях, решта — підмітали. 
Фарбували, прибирали, причепурювали вули
ці, скверн, парки, двори. Але коли врахувати 
оосяг виконаних робіт, то можна пваж-іги. 
Що на робочих місцях було на тисячу чоло
вік більше. Вранці, перед початком зміни, на 
заводі чистих металів заговорили гучномовці. 
Диктор повідомляв: комсомольсько-молодіж
на бригада Миколи Шинкарецького. де груп- 
комсоргом Лариса Цветкова, сьогодні вико
нає норму’ на 130 процентів. Вона закликає 
всіх молодих робітників підтримати цей почин.

Десь о дванадцятій годині перший 
секретар міськкому комсомолу Віктор 
Петраков приймав повідомлення із за
воду чистих металів: бригада дотримує 
слова. У доброму темпі попрацювавши 
до кінця, антикорезійники Людмила 
Цветкова, Катерина Привалова, Люба 
Чернова та інші члени бригади Шинка
рецького дали своїх 130 процентів.

На заводі чистих металів рух за ко
муністичну працю набув великого роз
маху. Тут ведеться змагання на кращу 
комсомольську організацію, на
кращий комсомольсько-молодіжний ко
лектив, на кращого у своїй професії. 
210 робітників вибороли звання удар
ника комуністичної праці і ще 250 ви
борюють його. 28 березня підприємст
во доповідало про виконання кварталь
ного плану на 106,4 процента.

Лін згадали, що Віктор Петраков у міськ
комі комсомолу приймав інформацію. Але цс 
не означає, що в кабінеті пройшов його су
ботник. Сюди він навідувався через певні 
проміжки часу, у наперед домовлені години. 
А головне для апарату міськкому комсомолу 
цього дня було — виконати своє завдання. 
Працівники міськкому разом з працівниками 
комітету ДТСАЛФ працювали на споруджен
ні тиру. Роботами тут керував голова місь
кої Ради ветеранів війни і праці, льотчик- 
полярник у минулому, нині пенсіонер Михай
ло Кононовнч Костенко. Таке керівництво ду
же імпонувало юнакам із середньої школи 
№ 2, які допомагали чистити траншею для 
тиру, у Михайла Ксноновнча богатирська 
статура, окладиста борода, владна і разом 
з тим доброзичлива, приваблива манера від
давати команди.

«Червоної суботи» місто стало багат
шим на 117 тисяч карбованців —на 105 
тисяч випущено продукції, на 12 тисяч 
виконано будівельно-монтажних робіт.

У ФОНД ДОСТРОКОВОГО ВИКО
НАННЯ П’ЯТИРІЧКИ ПЕРЕРАХОВА
НО зо тисяч карбованців, учні 
та робітники промислових 
підприємств зібрали 100 тонн 
МЕТАЛЕВОГО ЛОМУ, ПОСАДИЛИ 
три з половиною тисячі дерев 
і півтори тисячі ДЕКОРАТИВНИХ 
КУЩІВ.

Світловодськ і в будні виглядає чистень
ким, прибраним. Але під кінець цього дня 
він засяяв небувало святково. Навіть урни 
для сміття — і ті заблистіли свіжою фарбою. 
Треба було бачити, з яким ентузіазмом шко
лярі вздовж набережної впорядковували зе
лені насадження, як гордо крокували вули
цями юні музиканти, награваючи веселі мар
ші. Працівники міськкому партії, міськви
конкому, міськкому комсомолу, профспілко
вих та громадських організацій доклали чи
мало зусиль для підготовки «червоної субо
ти». 1 тому цього дня, здавалось, ніхто не 
керує, всі працюють, а в цілковитій злагод
женості учасників суботннка відчувалась по
передня підготовча робота.

...У залі річкового вокзалу — тиша. 
Лише один пасажир, нудьгуючи, гортав 
журнал. На легкій хвилі погойдувався 
«Багратіон». «Обережно, пофарбова
но», попереджували таблички на поруч
нях. На вулиці ринула молодь, віддаю
чись вечірнім 
які тільки-но 
звитяги.

УЛЬЯНОВКА. Готування 
цо суботника почалось зав
часно. Всюди створювались 
ударні загони, оперативні 
штаби, визначались об’єкти, 
де мали працювати юнаки 
та дівчата. Секретарі рай
кому ЛКСМУ Микола Редь
ко та Альберт Буй виїхали 
у комсомольські бригади 
механізаторів, на тварин
ницькі ферми, зустрілись з 
робітниками цукрозаводу. 
Вони нагадали молоді, що 
кошти, зібрані під час су- 
ботників минулих років, 
перераховані у фонд удар
них будов п’ятирічки. На
приклад, у столиці буде 
споруджено великий онко
логічний центр, комплекси 
кардіології, акушерства, ге- 
нікології. Всесоюзний кар-

діологічний центр об’єднає 
зусилля теоретиків та кліні
цистів у боротьбі з серце
во-судинними захворюван
нями. В онкологічному 
центрі координуватимуться 
дослідження з проблем ра
ку. І комсомольські акти
вісти закликали юнаків та 
дівчат знову попрацювати 
з повною віддачею сил, 
аби ще вагомішим став вне
сок коштів у фонд 
річки.

У бригаді молодих 
нізаторів колгоспу
Ульянова, яку очолює Ана
толій Харкавий, по-ударно- 
му закликав працювати 
своїх товаришів Віктор 
Проданчук. Він на сівбі 
ярих засівав щозміни

гектари (при нормі чотир
надцять).

Настала трудова субота. 
До роботи приступили 3070 
комсомольців з колгоспів, 
районного центру, навчаль
них закладів. Ударний загін 
працював на будівництві 
нового стадіону. Учні 
профтехучилища будували 
котельню, прокладали во
довід, упорядковували
спортивні майданчики. Пер
ші відомості про ударну 
працю робітничої молоді 
поступили з районного від
ділення «Сільгосптехніки». 
Слюсар Валерій Голубиць- 
кий, ремонтуючи головки 
блоків для двигунів, пере
виконав завдання майже 
вдвічі. З ним рівнялись то
кар Анатолій Молчанов та

автослюсар 
вий. Це комсомольці, 
першими 
виконали 
комплексні плани Ленінсь
кого заліку.

А з колгоспу імені Уль
янова Анатолій Харкавий 
доповів про здобутки сіва
чів Леоніда Шарандака, Ва
лерія Жилудкова, Віктора 
Проданчука, Олексія Ру- 
денка. Вже опівдні ці ме
ханізатори справились з 
своїми виробничими зав
даннями трудового дня.

Великий загін молоді 
працював також на авто
страді, на вулицях районно
го центру, в селах 
Закладено більше 
сомольських алей, 
лися сквери біля 
ницьких містечок,

станах тракторних

ТУТ БУДЕ 
НОВА ЗОНА 
'.ІДПОЧИН - 
КУ. НА її 
УПОРЯДКУ - 
ВАННІ ДОБ
РЕ ПОПРА
ЦЮВАЛИ І 
УЧНІ КІРО- 
130 Г Р А Д- 
ського МА
ШИН о Б У- 
ДІВИ ого 
ТЕХН І К У- 

яких 
ВИ' БАЧИТЕ 
НА ЗНІМКУ,
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КАЗАХ СПІВАЄ
ПРО ВЕСНИ

Кольорі 
заключний 
пьої самодіяльності 
училища. Любителів 
стільки, що Палац ___ _ ___
вмістив того вечора всіх бажаючих.

В огляді, присвяченому Гй-річчю утворення 
СРСР, виступали росіяни й українці, білору
си й казахи, вірмени ії ірузинн і навіть . 
цюпголсзець. А ;же в училищі навчаються 
нр< ai ; икн 34 х національностей. Тож те
ма інтернаціоналізму, дружби народи звуча
ла і» кожному номері програми

Про слаачнЛ переможе нй шлях радянсь.ся 
держави ро-пов ії літературно-музичний шш- 
таж «Літопис піввіку», яким відкрився огляд. 
Автор Пуго - курсант ЛШУ В. Орлов.

Злагоджгно й красиво bhkc-hib хор кілька 
пісень па віі'ськово-пвтріотпчні, гитпвосіїні 
теми. Гаряче аплодував зал, коли курсант 
О. ЛнііЬОН « і\-> t. < • ■ , р. РоЖДЄСТ-
вепського.

1 курсантська ісчь і і.сгсранп з орденськи
ми цданкамн на грудях однаково геїілтспрнЛ 
пялн фантазію на тему «Піснії у військовій 
шинелі» у инконаїічі інструмент злин ко ан
самблю.

Солісти € Ярошецькіїй, О. Ьродська. і. Ві- 
дсман під акомпанемент ансамблю внчзиа.ін 
кілька творів радянських композиторів. А от 
від виступу А. Вітряка, іцо має диплом 
культе.-ні.--нього закладу, чекали більшого. 
Ді-яка невпевненість, скованії, ь відчувалась 

у аматорів А. Соловйсвсї. В. Шевченка. В

ГОСТИННО ЗСІ'.ріІШуПЗЛі) VII 
к чіцерт оіляду учасників ху.уич- 

льотно пвурмаж ьк л о 
мистсн.тгз прийшло 

культурі! аеіа гарів не

деяких номерах снінєків надто глушилс ?ву- 
ч.ініпі оркестру.

Любий лі класичної музики іт зядоЯолси- 
тім послухали «П'яту сонату» Бетховена, нід- 
шячнвши хорошу техніку ірі. па роялі 

13 Юріна.
Рідною модою курсаит-казах А Уксукбкв 

ннкоііав «Пісню про працю», акомпаную їй 
собі на казахському нап.іоналіному інстру
менті.

Широка усмішка конголезця Жала Пагрі- 
са, його пісні російською ті рідною матами 
викликали симпатію до нього. Гумористичні 
куплети про події з курсантського житія до
бре виконали хлопці з балалайками — кур
санти Б. Курочкіп, В Дробіїнович, А. €рда- 
иое.

Хореографічний жанр був представлечтй на 
огляді танцям з «Юрочка», угорським, «Аер.т- 
флотською полькою». Але, за одностайною 
думкою жюрі, танцювальному колективу тре
ба ще серйозно попрацювати над лідачіцен- 
пям рівня виконання. Вимогливіше слід було 
б підійти і до самої програмі), бо в неї були 
включені низькі за ідейгим рівнем та техні
кою виконання номері).

ЛШУ — молодий нагчальпий заклад, але 
помітно, що партійна А комсомольська орга
нізації приділяють серйозну увагу розочгко- 
ві художньої самодіяльності, н майбутні 
штурмани Л диспетчери охоче, з комсомоль
ським завзяттям і творчою фантазією беру
ться до справи.

В. МАРИЧЕВА.
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

СЕРЕДА, 19 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.55 - Про
грама передач. (Кіровоград). 
17.00 — «Екран молодих».
(Ворошилопград). 17.30 —
«Ніонсрсьннй салют». (Дні
пропетровськ). 18.00 — «Пока
зує рейдова». (Кіровоград). 
18-15 — « Що читати дітям?». 
Огляд літератури. (Кіріво- 
град). 18.25 — Оголошення. 
(Кіровоград). 18.30 — «З лю
бов’ю в серпі». (Харків). 19.00 
— Кольорове телебачення. 
Міжнародна зустріч з фугбо- 
ла. Збірна СРСР -- збірна 
Перу. (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Майстри 
екрану». (М). 22.45 — Кольо
рово телебачення. Копцсрг 
танцювальною ансамблю 
«Ялинка» Палапу культури 
нафтовиків м. Ухти. (М). 
23.20 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 
— Тсяевісті. <К). 11.10 — Теле
фільм «Співає Жермена Гей- 
не-Вагпер». (К). 11.35 —
• Шкільний екран». Історія для 
учнів 8 класу. (К). 15.45 — «У 
світ) науки і техніки». Н.іуко- 
во-популярнкй огляд. (М). 
16.30 — «Бесіди про оихоаін- 
іій». «Шляхи удосконалення 
виховної роботи загально
освітньої школи». (М). 17.00 — 
Для школярів. «Грає дитаїий 
оркестр народних Інструментів 
селища Мундибаш». (Кемеро
во). 17.30 — «Об'єктив». Пе
редача для фотолюбита іів. 
(М). 18.00 - Новини. (М).
18.10 — Художній фільм для

дітей «ІІсйкс І білка». (М)-
18.30 — «Паука сьогодні». На
уково-пізнавальна програма. 
(М). 19.00 — Іііформ-щійаа
програма «Вісті». (Київ з 
включенням Кіровограда). 
»9.30 — Художній фільм
«Завтра, 3 квітня». (К). 20.10 
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — «Музичні новини». (К).
22.30 - Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР, 20 КВІТНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.15 — Для школя
рів. «Піонері» па марлі». 
(М). 10.15 — Художній фІЛаМ 
«ІЦасгя Ганни». (М). 11.35 — 
«Липецькі зустрічі». Переда
ча II. (М). 12.05 — «Музична 
афіша». (М). 13.00 — «Това
ри — для народу». Теленарис. 
(Мінськ). 13.30 — Новини. (М). 
16.00 — М. Шолохов. «Підпита 
ціліша». (М). 17.00 — Кольо
рове телебачення. Для школя
рів. «Веселий Карандаш і йо
го друзі». (М). 17.30 — «Роз
повіді про господарів». Пе
редача І. (М). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — «В ІІІушІ, бі
ля підніжжя Саян». Докумен
тальний телефільм. (М). 18.25 
«Ленінський університет міль
йонів». (М). 18.55 — Кольоро
ве телебачення. Чемпіонат сві
ту з хокея. СРСР — ЧССР. 
(Прага). 21.15 — Програма 
«Час». (М). 21.45 — Кубок во-

лодаріа кубків з футбола. 
Півфінал. «Динамо» (М) — 
«Динамо» (Бертін). (Львів). 
23.15 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат світу з хокей. 
Швеція — Фінляндія. (Прага), 
В перерві — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.55 — 
Програма передач. (К). 17.00
— «За накресленнями XXIV
з’їзду КПРС». «Досвід*. (До
нецьк). 17.30 — «Піонерський 
салют». (Харків). 18.00 — Те
лефільм «Співає Жермена 
«Гейне-Вагнер». (К). 18.30 —-
«Портрет митця». (К). 19.00 —< 
Інформаційна програма «Віс
ті», (К). 19.30 — Художній
фільм «Поліська легенда*. 
(К). 21.00 — «Н.т добраніч, ді
ти!*, (К). 21.15 — Програма
«Час*. (М). 21.45 — «Музичне 
мистецтво народів СРСР». 
Концерт Державного ансамб
лю танцю Туркменії. (К). 22.25
— «Міжнародно життя». (К). 
23.05 — Вечірні новини. (К).

Редактор Б. ПОГРІБНИЙ.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА 

КОРАБЛЕБУДІВНИЙ ІНСТИ1УТ 
ІМЕНІ Є. О. МАКАРОВА

з 20 червня 1972 року проводить прийом на перший 
курс з спеціальностей:

суднобудування та судноремонт, обладнання та 
технологія зварювального виробництва, економіка та 
організація машинобудівної промисловості (спеціалі
зація — суднобудівна промисловість), суднові маши
ни та механізми, суднові силові установи, двигуни 
внутрішнього згоряння, турбобудування, електрооб
ладнання суден.

Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Заяву про прийом з документами (згідно правил 

прийому) надсилати на адресу: УРСР, м. Микол іів 
(обласний), проспект Леніна, .3, телефон; 6-20-60.

РЕКТОРАТ.

Олександрійське міське професійно-технічне училище № 1
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує висококваліфікованих робітників.
По закінченні училища учні одержують атестат про 
середню освіту та атестат по спеціальності з при
своєнням 2—3 розряду. Учні набувають таких спеці
альностей:

на базі 8 класів з одержанням середньої освіти: 
токарі по металу, слюсарі механоскладальних робіт, 
електрогазозварники, слюсарі, електромонтажники;

на базі 10—11 класів (строк навчання 1 рік): тока
рі по металу, машиністи електромостових кранів — 
електрослюсарі, електрозварники;

на базі 8 класів з строком навчання 2 роки без 
здобуття середньої освіти: слюсарі механоскла
дальних робіт.

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж. На всі спеціальності приймаються юнаки та 
дієчата віком від 15 років і старші. Демобілізовані 
із лав Радянської Армії.

Вступники псеинні подати такі документи: заяву, 
автобіографію, свідоцтво про освіту, паспорт або

свідоцтво про народження, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров’я, довідку з місця про
живання та про склад сім’ї, медичну довідку про 
профілактичні прищеплення, 7 фотокарток розмі
ром 3X4 см.

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища забезпечуються; з стро
ком навчання два та три роки, безплатним триразо
вим харчуванням, вихідним і робочим одягом та 
взуттям; з строком навчання 1 рік стипендією в 
розмірі 23 карбованці 50 копійок на місяць.

Під час виробничої практики ножному виплачує
ться 33 проценти від вартості вироблено? продукції.

Початок занять з 1 вересня 1972 року. 
Гуртожитком забезпечуються лише юнаки.
Адреса училища: м. Олександрія, мікрорайон

Жовтневий, вуя. Ватутіна, 1, телефон 5-10-48. Авто- 
f)VmU tYATM ПГТ -ІУПимі/м Млетилг «x s» a «і aбусом їхати до зупинки Жовтневе селище.
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До училища приймаються юнаки віком від 16 до 
28 рснів з освітою 8—10 класів без вступних екза
менів.

Училище готус високооплачузаних робітників з та
ких професій:

З 6-місячним строком навчання:
машиністів прохідників гірничих розробок, гірни

чих робітників широкого профілю (з виплатою сти
пендії розміром 1С0 карбованців на місяць протя
гом навчання).

Примітка: приймаються лише юнаки, демобілізо
вані з лав Радянської Армії, незалежне від строку 
демобілізації.

З строком навчання ї рік:
машиністів-лрохідникіе гірничих розробок, гірни

чих робітників широкого профілю, машиністів шахт
них машин та механізмів (від 17 років і старших).

З строком навчання 2 роки:
електрослюсарів дільниці, машиністів електрово

зів, машиністів шахтних машин та механізмів, маши
ністів стругових установок та вугільних коА-.байнів 
(віком 16 років).

Разом з атестатом про обрану професію учні, 
котрі не мають середньої освіти, закінчують 9—10 
класів при училищі.

Вступники повинні подати такі документи: заяву 
на ім'я директора, автобіографію, 6 фотокарток 
розміром 3X4 см, довідку про склад сім’ї, довідку 
э місця проживання, медичну довідку форма 
№ 286, документ про освіту.

Приписне свідоцтво, паспорт, військовий квиток 
пред являються особисто (якщо немає паспорта,

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—73 РІК

ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 
З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

необхідне
що воно не заперечує про виїзд на навчання).

Заняття починаються з 1 вересня.
Примітна: ті, хто з певних причин не змогли при

їхати до 1 вересню, можуть прибути на другий потік 
— до 1 жовтня.

Зараховані де училища забезпечуються безплат
но: форменним обмундируванням, триразовим хар- 
чуЕанням, користуванням культурним інвентарем, 
гуртожитком і постіллю, підручниками, учням щомі
сячно виплачується 4/3 заробітної суми під час ви
робничої практики.

В училищі працюють військово-технічні гурт<<и: 
реДІстепеграфістів, телемайстрів, стрілецький; сім 
спортивних секцій. Такі, як: боксу, боротьби, фут
боле, волейболе та інші.

Учням, котрі закінчили училище, надаються такі 
пільги: час навчання в училищі зараховує і і є я в за
гальний трудовий стаж, відмінники навчання мають 
права вступати у вищі та середні навчальні заклади, 
по закінченні училища учням надасться платна від
пустка за рахунок підприємства на 24 робочих дні, 
батькам та родичам учнів надаються пільги по сіль
ськогосподарських податках, учням відділення з 
строком навчання 2 роки надасться відпустка взим
ку на 12 календарних днів, влітку — на 43 дні, уч
ням строком навчання 1 рік, надасться зимова під
пустив на 12 календарних днів.

Адреса училища: м. Свердлоеськ, Ворошипзв- 
градської області, шахта № 10 імені Володарського, 
міське профтехучилище № 72.

мати довідку правління колгоспу про те,

ДИРЕКЦІЯ.
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МОЛОДОЙ НОММУндр», орган Кировограде ного 

обмена ЛКСМу, г, Нирсеоград.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

316050 ГСЛ, Кіровоград-50, еуп. Луначарського, 36.
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком

сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів і масової роботи та інших відділів — 2-45-36.

Друийрня їм. Г. М. Днмягрояа, обласною управління 
по прес), м. Кіровоград, еул. Глінии, 2.

з танк» спеціальностей:

формувальники машитіного формузан.ія, строп на
вчання 1 рік, віком 17,5 років, лише юнаки; токарі_
строк навчання 3 роки, віком 15 років, освіта 8 кла
сів, дівчата; слюсарг-ремонтники, слюсарі-інструмен- 
тальники по виготовленню та ремонту штампів, при
стосувань та пресформ, слюсарі-сантехніки, строк 
навчання 3 роки, вік 15 років, освіта 8 класів, лише 
юнаки.

Вгі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням та спецодягом, а формувальни
кам машинного формування надасться гуртожиток. 
Крім того, всі учні одержують 33 проценти від зар
плати під час виробничої практики.

По закінченні училища всім випускникам строком 
навчання 3 роки видається атестат про виробничу 
кваліфікацію та середню освіту, а формувальникам 
машинного формування - атестат за спеціальністю 
Ті, хто закінчив училище на «відмінно», мають право 
вступу в інститут поза конкурсом. Р

Початок занять 1 вересня 1972 року.
. Вступники повинні подати такі документи: заяЕи ,)й 
.м » диреи.ора, С„ДЗЦІ,О про ОСВЛ „ра

ку, СВІДОЦТВО про народження, в кому виповнилось 
16 рожо - паспорт, медичну дооідпу, ’до,!«“ зХ 
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