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Є ПІВРІЧНИЙ!
Тваринники ордена Трудового Червоного Прапора 

колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського ра
йону, виконуючи Постанову ЦК КПРС, Ради Мініст
рів СРСР і ВЦРПС про розгортання Всесоюзного 
соціалістичного змагання працівників тваринництва 
за збільшення виробництва і заготівель продуктів 
тваринництва, успішно справляються із соціалістич
ними зобов’язаннями. Вони достроково, за п’ять мі
сяців, виконали піврічний план продажу державі 
всіх видів тваринницької продукції. На перше черв
ня м'яса з плану 17 400 центнерів продали 17 569 
центнерів, молока з плану 6150 центнерів продали 
7336, яєць з плану 225 тисяч штук продали 362,3 
тисячі штук. Порівняно з відповідним періодом ми
нулою року м’яса продали державі більше на 174Й 
центнерів, молока — на 1402 центнери.

Нині увагу колгоспників зосереджено на закін
ченні робіт по догляду за посівами, па заготівлі 
кормів та підготовці до збирання зернових.

НАШ КУРС — ДРУЖБА- $
СОФІЯ, 1 червня. (ТАРС). Мі

тингом дружби в Палаці куль
тури у Варні в четвер увечері 
закінчився фестиваль болгар
ської і радянської молоді, який 
тривав десять днів. До присут
ніх представників молодого 
покоління НРБ і СРСР звернув
ся з промовою Перший секре
тар ЦК БКП, Голова Державної 
Ради НРБ Т, Живков. Він під
креслив, що Болгарія ось уже 

три десятиріччя йде по переві
реному шляху братерства з 
Радянським Союзом. Наш курс, 
сказав він, ясний. Це курс ще 
більшого зближення Болгарії з 
Радянським Союзом в усіх га
лузях життя — ідеології, полі
тиці, економіці, культурі, за
хисті соціалістичних завоювань. 
Болгарська Комуністична пар
тія завжди вважала і вірила, 
що Союз Радянських Соціаліс

тичних Республік, який утво
рився в результаті історичної 
перемоги Жовтневої революції 
в Росії, є прообразом майбут
нього братнього союзу вільних 
народів усієї землі.

У повній відповідності з за
лізною логікою історичного 
розвитку, відзначив Т. Живков, 
БКП впевнено і неухильно, 
крок за кроком веде Болгарію 
до великої мети, до нашого

СРСР
спільного світлого майбутньо
го. Одним з кроків на цьому 
шляху був Другий фестиваль 
дружби болгарської і радян
ської молоді.

Т. Живков підкреслив, що ЦК 
БКП, Державна Рада НРБ і Ра
да Міністрів НРБ високо оціни
ли значення фестивалю в 
зміцненні болгаро - радянської 
дружби.

Наприкінці Т. Живков сказав:

«Ми передаємо керівникам 
КПРС і Радянської держави, ;•
радянському народові, велико- у
му другові болгарського наро
ду Л. І. Брежнєву глибоку і щи
ру подяку за те, що вони від
повідають довір’ям на наше и 
довір’я, вірністю на нашу вір- 
ність, братерською любов'ю на 
нашу безмежну любов».

Т. Живков прийняв у Варні у
керівника радянської делегації З
на фестивалі, першого секрета- й
ря ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
кова.

Постановою Центрального 
Комітету КПРС, Ради Мі
ністрів СРСР, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ «Про розгортання 
Всесоюзного соціалістично
го змагання працівників 
промисловості, будівництва 
і транспорту за дострокове 
виконання народногоспо
дарського плану на 1973 
рік» установлено єдиний за
гально союзний знак «Пере
можець соціалістичного 
змагання 1973 року» для 
нагородження кращих ро
бітників і членів бригад, які 
добилися найвищих трудо
вих показників у соціаліс
тичному змаганні в даній 
галузі.

30 травня президія ВЦРПС 
розглянула і затвердила 
зразок знака «Переможець 
соціалістичного змагання 
1973 року» і Положення про 
нього.

Визначено, що знаком 
«(Переможець соціалістич
ного змагання 1973 року» 
нагороджуються кращі ро
бітники, колгоспники, керів
ні та інженерно-технічні 
працівники, службовці, май
стри, співробітники науково- 
дослідних, проектно-кон

структорських та інших ор
ганізацій, які добилися най
вищих трудових показників 
у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні за виконання 
і перевиконання державно
го плану 1973 року.

Нагородження знаком 
провадитиметься як за ре
зультатами роботи за рік, 
так і протягом року — за 
дострокове виконання річ
ного завдання і соціалістич
них зобов’язань.

Знаком «Переможець со
ціалістичного змагання 1973 
року» нагороджуються: пра
цівники підприємств і орга
нізацій союзного підпоряд
кування —- спільною поста
новою міністерства, відом
ства СРСР і ЦК профспілки; 
працівники підприємств і 
організацій республікан
ського підпорядкування — 
спільною постановою мініс
терства, відомства союзної 
республіки і республікан
ського комітету профспілки 
або ради профспілок, де 
республіканського комітету 
профспілки немає (по 
РРФСР — міністерства, ві
домства РРФСР і ЦК проф
спілок); працівники під

О ХРОНІКА комсомольського ЖИТТЯ

НАЙВАЖЛИВІШІ
ПИТАННЯ ДНЯ

Навчанням в Знам’янському районі охоп
лені різні категорії комсомольського активу. 
Міський комітет ЛКСМУ розробив плани 
цих занять, установив графіки їх прове
дення.

Нещодавно в Знам'янці пройшов семінар 
секретарів первинних комсомольських орга
нізацій міста і району. Враховуючи широке 
представництво, — на семінар приїхали 
комсомольські ватажки колгоспів, промне- 
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Фото В. ЛИСЕНКА. (Фотохроніка РАТАУ).

приємств і організацій ра
йонного, обласного, кра
йового підпорядкування, 
радгоспів і колгоспів —- 
спільною постановою обл- 
(край)виконкому та облас
ної, крайової ради проф
спілок.

Клопотання про нагород
ження знаком «Переможець 
соціалістичного змагання 
1973 року» подають адмі
ністрація, комітет профспіл
ки і комітет комсомолу під
приємства, організації, уста
нови, колгоспу. Списки над
силаються у відповідні мі
ністерства, відомства, обл- 
(край)зиконкоми.

Вручення знака «Перемо
жець соціалістичного зма
гання 1973 року» провади
тиметься на зборах трудя
щих. Нагородженому разом 
із знаком вручається посвід
чення встановленого ВЦРПС 
зразка. Знак «Переможець 
соціалістичного змагання 
1973 року» носиться на пра
вому боці грудей і розта
шовується нижче орденів. 
У трудовій книжці осіб, які 
нагороджені знаком «Пе
реможець соціалістичного 
змагання 1973 року», роби
ться відповідний запис.

лових підприємств, учбових закладів — по
рядок денний був складений з питань широ
кого плану.

Учасники семінару прослухали доповідь 
на тему «XXIV з’їзд КПРС і квітневий Пле
нум ЦК КПРС про принципи мирного спів
існування країн з різним соціальним ла
дом». З інформацією про хід заключного 
етапу Всесоюзного фестивалю радянської 
молоді в районі та про підсумки ювілейного 
огляду комсомольських організацій і комсо
мольських груп, присвяченого 50-річчю при
своєння комсомолові імені В. І. Леніна, ви
ступив перший секретар міськкому комсо
молу М. Василашко.

На конкурсі токарів промислових підприємств Кіровограда комсомольця Юрія РО
МАНЕ НКА (автопідприсмство № 10021) нагородили заохочувальним призом як наймо
лодшого учасника змагань.

Фото В. КОВПАКА.

ОБХІД своєї дільниці Володя почи
нає з водокачки. Це для нього 

об'єкт № і. Зупиниться мотор — і рай
центр залишиться без води. Тож і пиль
нує електрик, щоб устаткування пра
цювало, як механізм нового годинника. 
Переконається, що там все гаразд і 
прямує далі. Таких об'єктів у нього, 
робітника селищного комунгоспу, бага
то: вуличне освітлення, готель, столяр
ний та зварювальний цехи, котельня, 
житловий фонд. Як для однієї людини, 
роботи наче й багато, але Володимир 
всюди встигає. Ветерани ко
мунгоспу говорять про нього:

— Інший би розгубився 
при такому навантаженні, а 
Володимир ніби й не помічає 
його, меткий як куля.

З багатьма працівникам» 
комунгоспу вдалося мені по
говорити того дня. І кожен Э 
них говорив про свого колегу 
тепло, зі щирою повагою. Чим 
же заслужив п комсомолець 
Володимир Нуля?

Увечері на вулицях Добровеличківки 
спалахують електричні вогні. Чотири 
року тому вони освітлювали лише 
центр селища, а нині мерехтять на всіх 
околицях. То справа рук Володимира, 
Раніше вуличне освітлення вмикали і 
вимикали вручну. Тепер це здійснює
ться автоматично, через фотореле. Піс
ля нововведення зекономлено тисячі 
кіловат електроенергії. То теж доробок 
електрика комунгоспу.

Володимира я застав у котельній го
телю. Щось монтував там разом з ко
чегарами. Піднявся з підвалу, щоб по
говорити з гостем, а в погляді ще не 
згасла думка про те, чим щойно зай
мався. Розповідає скупо, зате, коли мо
ва зайшла про ного роботу, відчуває
ться, що людина любить свою справу, 
захоплюється нею.

— Батько у мене механізатор, часто 
допомагав йому ремонтувати то трак
тор, то комбайн. Ще в школі мені подо

бались практичні заняття з фізики, 
електромеханіки. Якось прочитав у га
зеті оголошення про набір учнів в Оде- 
ське ПТУ. Вчитися було цікаво.

Працьовиті люди швидко приживаю
ться в колективі. Так було і з Володи
миром Пулею. Всього двз роки побув 
він у колективі комунгоспу, а коли пі
дійшла передвиборна кампанія 1971 ро
ку, його одностайно висунули кандида
том у депутати селищної Ради. Впер
ше довелося Володимиру виконувати 
обов’язки депутата, але й тут він не 
підвів. На виручку прийшли уже уста
лені риси характеру, витримка, настир
ливість, уміння доводити все ДО КІНЦЯ.

— Це одни з няйактнвнііпих децута-

II
червня-

ВІІБОРШ 
ДОРАД'

ТУРБОТИ
ЕЛЕКТРИКА

тів, — говорить про В. Пулю голова 
Добровеличківської селищної Ради В 1. 
Ісупов. Він входить до складу постій
ної комісії по шляховому будівництву 
й благоустрою, відповідає за роботу 
комунальних служб. З усіх членів комі
сії він зробив чи не найбільше для по
ліпшення благоустрою селиша, вико
нання наказів виборців.

Вдень і вночі виводять свою моно
тонну мелодію електромотори, дають 
життя водонасосам і верстатам, зва
рювальним агрегатам і побутовим при
ладам. Слідкувати за їх чіткою робо
тою — здається звичайна, буденна 
справа. Буденна, але важлива. Бо без 
Володимира то мотор зупинився б, ін
ший зменшив би оберти, ще десь замк
нуло. І немає спокою людям, не клеї
ться їх робота.

Колектив Добровеличківського ко
мунального комбінату вдруге виявив 
довір'я члену ВЛКСМ Володимиру 
Андрійовичу Пулі, висунувши його кан
дидатом у депутати селищної Ради.

А. КРОЙТЕР.
Добровеличківський район.
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і. РОЛУНАВ останній дзвінок. 
" Юнаки і дівчата після закін

чення школи вибирають життєві 
■дороги Одні пробують свої сили 
для вступу в інститут, інші їдуть 
набувати професію в ПТУ, треті 
вже заздалегідь вирішили йти на 
виробництво. По-різному склада
ються життєві дороги.

По-різному складаються й долі 
облікових карток комсомольців, 
що закінчили навчання. І саме про 
це хочеться поговорити на сторін
ках газети, бо при перевірці бага
тьох районних комсомольських 
організацій виявились грубі пору
шення в комсомольському обліку.

Ось кілька цифр за останні ро
ки.

Травень 1971-го. На обліку в 
Новомиргородській районній орга
нізації 3840 комсомольців. В лип
ні їх уже 3682. В серпні — 3375.

Травень 1972-го. У Гіетрівсько- 
му районі — 2109 комсомольців. В 
серпні їх — 1978. Подібну картину 
можна спостерігати і в багатьох 
інших районах. На перший погляд 
— закономірне явище. Юнаки і 
дівчата, закінчивши школу, виїз
дять па навчання, роботу і т. ін. 
Але після аналізу й перевірки ви
являється, що район покинула лп-

Встають у степу 
елеватори

Більш як 2,5 мільйона 
тонн — така ємкість елева
торів, що їх спорудять у ни
нішньому році сільські буді
вельники. Лише за добу 
кожне із сховищ зможе 
прийняти від господарств 
кілька тисяч тонн зерна. У 
цій п'ятирічці в країні намі
чено збудувати елеваторних 
ємкостей на 13 мільйонів 
топи. Включившись у все
союзне соціалістичне зма
гання, будівельники виріши
ли до початку збирання зда
ти в експлуатацію сховища 
йа мільйон тони хліба.

Після виступу
«Молодого

м шжш яви
Різкі «перепади» і

шс частина молоді. Більшість же 
просто не стоїть на обліку.

Внаслідок чого цс трапляється?
Секретарі комітетів шкільних 

комсомольських організацій, а то й 
піонервожаті, дочекавшись, або ще 
й не дочекавшись останнього дзвін
ка, цілими списками знімають уч
нів з комсомольського обліку, хоч 
це є грубим порушенням встанов
леного ЦК ВЛКСМ порядку. В 
результаті багато комсомольців за
лишаються взагалі поза організа
ціями.

З другого боку юнаки й дівчата 
не знають правил обліку. Комсо
мольцям не роз’яснюються поло
ження Статуту, правила обліку 
членів ВЛКСМ, не виховується по
чуття відповідальності за виконан
ня статутних вимог.

Часто комітети комсомолу не 
ведуть індивідуальної роботи з 
комсомольцями, не проявляють 
зацікавленості в долі молодих лю
дей, не надають їм допомоги у 
тон відповідальний час, коли юнь 
виходить на самостійний шлях.

Хочеться ще раз нагадати ви
пускникам правила комсомольсько
го обліку.

Вибуття з організації без зняття 
з обліку є порушенням дисципліни. 
Для оформлення прибуття йому 
визначається строк — 15 днів. Ви
пускник напередодні від'їзду пови
нен зайти в комітет комсомолу, по-

правила обліку
відомити причину виїзду,.нову ад
ресу, одержати картку персо
нального обліку, підписану сек
ретарем комсомольської орга
нізації. З нею він звертається в 
сектор обліку райкому чи міськко
му комсомолу і одержує облікову 
картку з відміткою про зняття з 
обліку.

На новому місці комсомолець в 
15-деннин строк повинен стати на 
облік. Для цього він з'являється в 
міськком чи райком комсомол)' з 
комсомольським квитком і обліко
вою карткою, останню здає і одер
жує картку персонального обліку.

Якщо з поважних причин хто 
не знявся з обліку, то по прибут
ті в нову організацію, він повинен 
повідомити своєму секретареві ко
мітету комсомолу, де знаходяться 
його документи і стати на тимча
совий облік.

Заочне зняття з обліку, яке 
практикують в шкільних комсо
мольських організаціях — недо
пустиме. Тим більше, знімати з 
обліку можна лише тоді, коли ві
домо, куди вибуває комсомолець. 
Скажімо, він отримав виклик па 
навчання, уже влаштувався па 
роботу, або ж взагалі виїздить з 
району чи міста.

А. ОМЕЛІН, 
завідуючий сектором обліку і 
статистики обкому ЛКСМУ.

СТАРЕ І НОВЕ* В КІРОВОГРАДІ БУДУЄТЬСЯ ШКОЛА.
Фото В. КОВПАКА.

„РОМЕО
І ДЖУЛЬЕТТА“’
З МОГИЛЬОВА

МИТЦІ З БРАТНЬОЇ БІЛОРУСІЇ

Пертого червневого вечора в приміщенні обласно» 
?о музично-драматичного театру імені М. Л. Кро- 
пивницького розпочались гастролі Могильовського 
обласного російського драматичного театру. Митців 
з братньої Білорусії тепло зустріли кіровоградські 
глядачі. Гостей привітав заступник голови Кірово- 
градського міськвиконкому В. І. Агафінець. З від
повіддю виступив директор Могильовського театру 
В. І. Шмуденков, який подякував за ту гостинність, 
з якою вони з пертих днів зустрілись на кіровоград
ській землі. Після цього шанувальники театрального 
мистецтва переглянули спектакль за п'єсою 
В. Шекспіра «Ромео і Джульетта».

На прохання нашого кореспондента Василь Івано
вич ШМУДЕНКОВ розповів про театр, який він 
очолює.

— Нашому театрові — 
38 років. Шлях його за 
цей час був складним і ці
кавим. Ного можна визна
чити, як період постійного 
творчого зростання.

В театрі працюють відо
мі в нашій республіці і за 
її межами актори — на
родний артист БРСР С. С. 
Бульчнк, народний артист 
РРФСР М. І. Радіонов, за
служені артисти республі
ки Н. Г. Фсдяєва, 3. І. 
Молчанова, О. А. Єфре- 
менко, С. І. Яворський, 
Ю. С. Гальперіна, А. А. 
Рудаков, В. Л. Кобатни- 
кова, заслужена артистка 
РРФСР Е. М. Михайлова 
та багато, інших цікавих 
акторів.

В театрі — багато мо
лоді. Та і головний ре
жисер — В. О. Короткс- 
вич — сам, як кажуть, 
всього кілька років, як ви
йшов з комсомольського 
віку.

На запитання, з якими ро
ботами театру матимуть змо
гу ознайомитись кіровоградці, 
Василь Іванович відповів:

— Ми привезли з собою 
одинадцять спектаклів. Се
ред них — «Солдатська 
вдова» М. Анкілова, «Ле
нінградський проспект» 
І. Штока, «Нора» Г. Ібсе- 
на, «Павлннка» Я. Купали. 
Остання йтиме білорусь
кою мовою. В нашому ре
пертуарі — цікава коме
дія з життя студентської

молоді «Кінь Гїржеваль- 
ського» -М. Шатрова, мо
лодіжний спектакль за 
п’єсою Г. Мамліна сАпто- 
ніна». Виступимо ми і пе-ч 
ред юним глядачем, пока-/^ 
жемо п’єси «Скарби Бра- 
зілії» К. М. Машаду та 
«Мишкові сльози» А. Тка- 
ченка.

Артисти Могильовського те
атру пробудуть у нас місяць, 
За цей час вони покажуть 
свої роботи кіровоградцям, 
глядачам Світловодська, Боб- 
ринця, Ноаоукраїнки та інших 
районів області, побувають в 
колгоспах, на підприємствах? 
виступлять на творчих зустрі
чах, в день виборів до місцевих 
Рад покажуть своє мистецтво 
перед виборцями.

На закінчення розмови В. 1« 
Шмуденков сказав:
- На Україні ми не 

вперше. Наші гастролі в 
минулі роки проходили в 
Сумах, Чернігові, Запо
ріжжі, Дніпропетровську, 
у ваших сусідів — черка- 
іцан. А на Кіровоградщині 
ще не були. Прагнемо яко
мога більше зустрічей з 
вашим глядачем, його 
принципових оцінок. За 
дні перебування в вашій 
області хочемо якомога 
глибше познайомитись із 
прекрасним степовим кра
єм, вивчити його мистецькі 
традиції, обмінятись досві
дом з акторами місцевого 
театру. і/

Сподіваюсь, що наші 
гастролі стануть початком 
тісної дружби з кірово- 
градцями.

комунара»

„Невловимі 
ио-новгородківськи“

• Так називається репліка, 
вміщена в «Молодому ко
мунарі» за 12 травня ц. р. 
Секретарі комсомольських 
Організацій П. Тилюта 
(колгосп імені Ульянова), 
Г. Михайлов (колгосп іме- 
ічі Леніна) та О. Мороз 
{«Міжколгоспбуд») під 
Різними приводами уника
ли зустрічі з кореспонден
том, який перебував у Но- 
ргородківському районі у 
відрядженні.

Як повідомив редакцію 
Секретар Новгородківсько- 
гр райкому комсомолу 
М. Мельник, репліку роз
глянуто на бюро РК 
ЛКСМУ, на якому були 
ігірисутні завідуючий орг
відділом Новгородківсько- 

райкому партії Б. В.
і Лета та секретарі партій

них комітетів названих 
колгоспів та «Міжколгосп
буду». Бюро райкому ком
сомолу рішуче засудило 
Поведінку секретарів пер
винних комсомольських 
Організацій. П. Тиліоту, 
(*. Михайлова суворо по
переджено, О. Мороз по
переджено.

Бюро РК ЛКСМУ поста
новило просити партійні 
Іомітети колгоспів імені 

’льянова та імені Леніна 
озглянути поведінку сек- 
отарів первинних ком- 
омольських організацій 
а засіданнях парткомів,

ВІЗИТ У ПОВОМЇЇРГОРОД
Па гастлорі в райони області відбули актори Кі

ровоградського обласного музично-драматичного те
атру імені Кропивницького. Вони покажуть своє мис
тецтво глядачам Новомиргородського, Маловисків- 
ського, Иовоархангельського та інших районів, ви
ступлять перед робітниками, колгоспниками.

До театру пришили представники громадськості, 
шанувальники театрального мистецтва, щоб провести 
акторів у творчу поїздку. З побажаннями творчих 
успіхів артистам виступили заступник голови Кіро
воградського міськвиконкому В. І. Агафінець та на
чальник обласного управління культури Ф. О. Ци- 
гульський.

Анатолій Мазепа та 1/АКІ1ІІ’
Микола Семко, десяти- АШДКПгаИС
класники Вільхівської СШ
Ульяновського району & ГИ ГЯ 
мають бажання оволоді- 
ти професією кранівника ' 
баштового крану. Хлопці прохають повідомити, які 
училища готують робітників цього фаху.

Кранівників баштових кранів готує Олександ
рійське МИТУ № 5. Адреса училища: м. Олександрія, 
селище Димитрово, вул. Трудрезервів, 23.

ф Восьмикласники Верблюзької СШ Новгородків- 
ського району цікавляться, які учбові заклади готу
ють телевізійних майстрів,

У м. Кіровограді (вул. Ініціативна, 16 б) є тех
нічне училище, котре готує радіомеханіків по ремон
ту і установці телевізорів та радіоприймачів. Прий
маються лите юнаки з середньою освітою.

® «Цього року ми закінчуємо восьмирічку і має
мо велике бажання бути бухгалтерами. Повідомте, 
будь ласка, де в області є технікуми, що готують 
бухгалтерів» — прохають подруги Л. Панасюк та 
О. Царенко з Малої Виски.

У Знам' янському сільськогосподарському тех
нікумі (с. Шамівка, Знам' янського району) с відді
лення бухгалтерський облік у сільськогосподарсько
му виробництві.

ЧЕРЕЗ___________
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ сі--- —-- •—----- , -- ;
е У КІРОВОГРАДСЬКОМУ МАШИНОБУДІВНОМУ 
ТЕХНІКУМІ ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ПОКОЛІНЬ 

Ще з раннього дитин
ства Микола вирішив 
стати інженером. Коли 
закінчив школу — розду
мів щодо вибору профе
сії не було. Та чорні хма
ри війни заснували жай
воронкову просинь чисто
го неба — мрію довелося 
відкласти.

І все ж юнак став учнем. 
Через чттирн роки. Навчати
ся було нелегко. Знання, які
він одержав ще у школі, прнзубалнся. Не ви
стачало підручників. Але жага до знань була 
такою великою, що забували учні групи ливар
ників Кіровоградського машинобудівного тех
нікуму про недоїдання і недосипання.

Більшість учнів групи одержували підвище
ні стипендії. А коли наступали скрутні годи
ни — на допомогу завжди приходила Марія 
Михайлівна Скор’єва, їхній класний керівник. 
Хіба можна забути проведені разом культпо
ходи, пристрасні суперечки про сутність жит
тя, пїо езоє місце і призначення на землі!

В далекий день випуску вони виріши
ли зустрітися через двадцять років. Зу
стрітися в стінах своєї «альма матер».

І ось довгожданий день настав. Не
проханий доіц щедро розписувався ав
тографами калюж на заасфальтованих 
технікумівськпх доріжках, але він не 
стояв на заваді тим, хто прийшов на 
зустріч з випускниками групи 49 Л.

Серед гостей бачимо вже знайомого 
нам Миколу ГІухальського. Щоправда, 
тепер на Київському верстатобудівному 
заводі, де він працює, досвідченого ін- 
жсиера-ливарника з повагою називають 
Миколою Петровичем, та для своїх вчи
телів та друзів він залишився просто 
Колею. На цьому ж заводі працює і Ва
лентина Іванівна Краснова, його колиш
ня однокурсниця, а тепер — колега по 
роботі.

Один за одним піднімаються па трибу
ну випускники групп 49 Л. Вони розпо
відають не тільки про себе, а й про 
улюблених викладачів А. Я. Стена, М. М. 
Скор’єву, К. М. Козпрєва, які теж при-

йшли па зустріч зі своїми колишніми 
вихованцями.

Уважно слухають сьогоднішні учні виступ 
ветерана технікуму викладача В. О. Миша- 
кова.

-- А чи знаєте ви, з чого починається за
вод? — звертається до юні Віктор Олексійо
вич. І зразу ж дає відповідь. — 3 ливарного 
цеху. А немає його — немає і заводу.

І всі цілком згодні з цим. Аджс саме, 
тому металургійний відділ — один з про
відних в Кіровоградському машинобудів
ному технікумі.

'Зворушлива зустріч наближається до 
кіпця. Колишній комсорг групи 49 Л, ни
ні офіцер Радянської Армії Микола Пет
рович Гаркуша від імені своїх друзів по 
навчанню вручив дирекції технікуму по
дарунок — картину «Володя Ульяиовна 
Волзі». А його колишній однокурсник 
Микола Пухальськни — пам’ятну ме
даль, відлиту з бронзи найвищого гатун
ку з написом: «Традиційна зустріч групи 
49 Л з технікумом». ' Ю

Директор 10. С. Щнрськпй вручає кож
ному з дорогих гостей нагрудні знаки 
про закінчення технікуму. їх одержують 
колишні випускники, а зараз вже досвід
чені інженери Савчсико, Кроппвницькнй, 
.Четвертак, Кулик...

А. САРЖЕВСЬКИЙ, 
позаштатний кореспондент «Мо
лодого комунара».

Кіровоградський машинобудівний 
технікум.
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Т) 03МОВА в міськкомі 
* ЛКСМУ була діловою 
і принциповою. Комсомоль
ські і фізкультурні акти
вісти радились, як допо
могти молоді скласти ек
замен з фізичної та вій
ськово - технічної підго-
товкн за програмою ново
го комплексу ГПО. Гово-
рили про навчання інструк-л __
торів по спорту, тренерів, • Будівництво спортивних споруд

справа комсомольська

БЕЗ НАГАДУВАННЯ
суддів, звернули увагу па 
заходи по пропаганді нор
мативів і вимог комплек
су. Тоді ж перший секре
тар міськкому комсомолу 
Віктор Петраков сказав:

— Якщо не матимемо 
достатньої кількості спор
тивних споруд, на успіх 
справи нічого и надіятись.

Згуртували ударні ком
сомольські загони, які по
повому почали переоблад
нувати вже діючі спортив
ні майданчики. Закипіла 
робота на міському ста
діоні, біля шкіл Світловод
ська. Більшість підпри
ємств виділили кошти, бу
дівельні матеріали. В су- 

Г^отні й недільні дні молодь 
-працювала на будівництві 
спортивного комплексу. 
З’явилися в місті і райо
ні нові тири.

І коли через рік підсу
мовували результати під
готовки значківців, в біль
шості комсомольських ор
ганізацій могли запевнити:

— До осені кожен ком
сомолець виконає всі нор
мативи.

_________________
Першими в області ком

сомольці Світловодська 
підтримали ініціативу до
неччан взятись за будів
ництво військово - техніч
них спортивних споруд. І 
знову в міськкомі комсо
молу радились, як накрес
лити свою спортивну три
річну.

Під час субогннків, у 
вільні від роботи в завод
ському цеху години юнаки 
та дівчата будували ще 

Ä

три тири, стадіон у Вла- 
сівці, спортивні комплекси 
в заводському мікрорайоні 
міста, в є. Іванівні, для 
спортсменів колекти в у 
фізкультури «Чайка». Ни
ні молодь закінчує будува
ти шість полос перешкод.

□

Аналізуючи показники 
фізкультурників, які скла
дали залік з фізичної та 
військово - технічної під
готовки, в міськкомі ком
сомолу звернули увагу па 
мінуси під час стартів 
плавців. І ось ще одне 
завдання поставлене перед 
ударними загонами — об
ладнати п’ять водних стан
цій. Почалась робота в 
Апдрусівці, Подорожньо
му, Золотарівці, Сзітловод- 

ську. Влітку заліки па 
водних доріжках складуть 
всі комсомольці міста та 
району.

А в колгоспах імені 
В. Ульяпова, ім. Чапаєва, 
імені 10-річчя Жовтня ком
сомольські ватажки Мико
ла Осиченко, Михайло Во- 
робйоз та Сафрон Щсрба- 
кев виступили з ініціати
вою допомогти в облад
нанні спортмайданчиків 
школярам. Тут взято під 
контроль «прожектористів» 
використання щойно збу
дованих баз. В суботу і 
неділю спортивні поєдин
ки точаться цілоденно. І 
ось результат — в назва
них комсомольських орга
нізаціях підготовлено най
більше значківців ГПО.

На нових спортивних 
майданчиках нещодавно 
проведено спартакіаду до
призовної молоді. Іще 150 
юнаків виконали нормати
ви комплексу ГПО. А 860 
комсомольців стартували 
за програмою багатобор
ства.
ТО останні травневі дні 

Віктор Петраков да
вав завдання комсомоль
ським активістам:

— Негайно треба переві
рити, в якому стані спор

тивні майданчики в піо
нерських таборах, на ту
ристських базах, в польо
вих станах тракторних 
бригад, б тваринницьких 
містечках. Щось не виста
чає — допоможіть.

І вже ІНШІ він міркує, 
як найкраще налагодити 
роботу у військово-спор
тивному таборі, що від
криється восени.

Такий підхід до справи 
заслуговує популяризації. 
Через три роки у Світло- 
водському районі кожен 
бажаючий займатись фіз
культурою і спортом змо
же в будь-який час почати 
тренування, взяти участь у 
спортивній грі. Черги в 
спортзалі не треба чекати. 
Буде вдосталь легкоатле
тичних майданчиків, вод
них баз, тирів, які прий
муть сильних і бадьорих 
людей. І в цьому чимала 
заслуга комсомольських та 
фізкультурних працівників 
району. Бо саме вони, об’
єднавши свої зусилля, 
зробили широкий крок до 
розв’язання проблеми.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого ко
мунара».
Світловодський район.

З стор, — --г

У „вузькому колі“
Уболівальники були 

переконані: під час стар
тів шосейної велогонки, 
які входять до заліку 
VIII спартакіади міста, 
можна побачити якнай
більшу кількість спорт
сменів. Адже мали зма
гатись команди першої 
групи — представники 
спортивних клубів.

І раптом несподіва
не — на шосе вийшли 
тільки дві команди (фа
культет фізвихованпя 
педінституту, машинобу
дівний технікум). Диву
вало те, що у велогонці 
не взяли участі спортсме
ни спортклубів «Авіа
тор», «Зірка», КІСАІу, 
міжфакультетської збір
ної педінституту.

Отже — поєдинки по
чались у «вузькому колі»: 
і стартувало ЗО спорт
сменів. В індивідуальній 
гонці найкращий резуль
тат був в Антоніпи Щер- 
батюк (факультет фізви- 
ховання — 15 км за 
25 хв. 38 сек.) та в Мико
ли Лозінського (факуль
тет фізвихованпя — 25 
км за 37 хв. 9 сек.). В 
командній гонці студенти 
педінституту теж фіні
шували першими.

Аналізуючи результа
ти велогонщиків, ще раз 
доводиться робити ВИС
НОВОК, що в спортклубах 
не дбають ні про масо
вість, ні про підвищення 
майстерності. Поєдинки 
показали, що тільки один 
велогонщик виконав нор
матив па рівні першого 
спортивного розряду.

В колективі фізкультури Бобри- 
нецької восьмирічної школи № З 
вже не перший рік практикуються 
цікаві масові змагання, в яких бе
руть участь всі школярі. А коли 

У колгосп «Комінтерн» допоміг школі 
обладнати новий спортивний ком
плекс, робота в цьому напрямку 
пожвавішала ще більше. Навіть з 
тими, хто залишається після уроків 
у групі подовженого дня, працю
ють безперервно вчителі фізкуль
тури, громадські інструктори по 
спорту. Хлопчики та дівчатка вихо
дять на стадіон не обов’язково для 
того, шоб виконати норму спортив
ного розряду. Звичайні ігри з м'я
чем, веселі естафети, вправи на 
драбинах, перекладинах підвищу
ють їх фізичний гарт, несуть неаби
який заряд бадьорості.

В кінці кожної чверті навчального 
року на майданчиках спортивного 

комплексу школярі піднімають пра
пор спортивного свята. 1 знову по
чинаються «Веселі старти», стає ві
доме ім’я нового найсильнішого бі
гуна, стрибуна, стрільця.

А в травні — підсумкові спортивні 
поєдинки. Цього разу вони були 
особливими. На святково прикраше
ний стадіон директор школи В. К. 
Прокопчу« запросив всіх своїх ко
лег з сусідніх сіл району. Досвідом 
організації спортивного видовища 
ділились не лише вчителі. Змагання 
проводили фізорги з кожного кла
су. Суддями були теж самі учні. Ді
ти виконували гімнастичні вправи, 
відбувалася масова легкоатлетична 
естафета. Під час «веселих стартів» 
спритністю мірялися команди 
«Олімпія», «Космос», «Зміна», 
«Старт», «Орля», «Турист». А коли 
закінчився парад фізкультурників, 

В. К. Прокопчу« вручив нагороди 
чемпіонам школи, кращим фізкуль
турним активістам, значківцям ГПО. 

ініціативу вчителів та комсомоль
ських активістів Бсбринецької во
сьмирічної школи № 3 підтримали і 
в інших навчальних закладах райо
ну. Перед початком екзаменів діти 
складали заліки з фізичної підго
товки.

Вирішено і новий навчальний рік 
починати з спортивного свята на 
шкільних стадіонах. Прапор таких 
змагань піднімуть ті, хто підвищу
ватиме свою майстерність в піо
нерських таборах, на спортивних 
майданчиках, що збудовані при до
помозі колгоспів майже в кожному 
селі.

О. РОЖКОВАН, 
перший секретар Бобрішецького 
райкому ЛКСМУ. Фото В. КОВПАКА.

ФУТБОЛ

„Зірка“—„Шахтар“ 3:2
У матчі з Макіївським «Шах

тарем» найкращим гравцем у 
кіровоградців був Вік гор Сту
пак. Всі три голи, які футбо
лісти «Зірки» забили в першо
му таймі у ворота гірників, так 
чи інакше зв’язані з Ступаком. 

Відкрили рахунок гості. Однак 
незабаром В. Ступак обіграв 
захисників і міг сам пробити по 
ворота::. Проте в останню мить 
він помітив неприкритого Во
лодимира Сака і відпасував 
йому м’яч. Сак не забарився з

ударом — 1:1. Потім кірово- 
градців вивів вперед Олександр 
Войцсховнч, а наприкінці пер
шого тайму Ступак, скористав
шись подачею В. Стсцька, до-
вів рахунок до 3:1.

ІТа початку другого тайму 
гості реалізували одпнадцятп- 
мстровнй штрафний удар. Матч 
закінчився з рахунком 3:2 на 
користь «Зірки».

Ось як в цьому турі зіграли 

інші команди зони: «Таврія» 
(Сімферополь) — «Говерла» 
(Ужгород) — 1:0, «Локомотив» 
(Херсон) — «Буковина» (Чер
нівці) — 1:0, «Локомотив» 
(Вінниця) — «Автомобіліст» 
(Житомир) — 0:1, «Кривбас» 
(Кривий Ріг) — «Металург» 
(Жданов) — 3:1, «Суднобудів
ник» (Миколаїв) — «Локомо
тив» (Донецьк) — 6:1, «Дина
мо» (Хмельницький) — «Аван

гард» (Ровпо) — 2:0, «Колос» 
(Полтава) — «Шахтар» . (Ка
діївка) — 2:1, СК (Чернігів) — 
«Хімік» (Сєвєродонецьк) — 4:0, 
«Фрупзенець» (Суми) — «Шах
тар» (Горлівка) — 0:1.

Наступну гру кіровоградська 
«Зірка» проводить сьогодні на 
своєму полі. Вона прийматиме 
залізничників Донецька.

М. СТЕПАН ЕННО.

• ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК. 5 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.30 — 
Програма передач. (М). 9.35 — 
Новини. (М). 9.45 — Для
школярів. «Творчість юних». 
Концерт. (М). 10.15 -- I. С.
Тургеисі!. «Нахлібник». Фільм- 
спектакль, (М). 12.00 — «Зуст- 
Річний план». (М). 12.30 — Ко- 

* льорояе телебачення. Телеві
зійний музичний фільм «Вока- 
лі’». (М). 13.15 — Прем’єра
тслесіЯДного документального 
Фільму «Трудові ритми Чече- 
ио-Іигушстії». (М), 14.05 — 
-На ланах країни». (М). 15.40 
"“ Програма передач. (М). 
і?’* — у дні шкільних капі-

ли». Телевізійний багатосерій
ний художній фільм. 2 серія. 
(М). 16.05 — Кінонарпс. (М). 
15Д5 — Бесіди про виховання. 
«Кіно і діти». (М). 16.45 —
Для школярів. «Турнір допит
ливих». (М). 17.15 - «Книжко
ва полиця». (М). 18.00 — Но
вини. (М). 18.Ю - «Людина і 
закон». (АІ). 18.10 • Кольоро-
пс телебачення. «Співає леллі 
Ляєта». (М). 19.00 — Інформа-
цінна програма «Час». (М).
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Кубок СРСР з футбола: 
одна восьма фіналу. «Спар- 
так» (Москва) — «Динамо» 
(Тбілісі). (М). 21.15 - Худож
ній фільм «Пісні алмазних 
гір». (М). 22.50 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.50 — 
Програма передач. (К). 16.55 — 
«Пушкінський вечір поезії». 
(Одеса). 18.00 — Фільм-кон- 
церт. «Співає Бела Руденко». 
(К). 18.30 — Реклама. Оголо
шення. (К). 19.00 - Програма 
«Час». (М). 19.30 - «Депута
ти — підйому місту». (К)>

20.00 — Кубок СРСР з футбо- 
ла: «Зоря» (Ворошнловград) 
— «Шахтар» (Донецьк). Дру
гий тайм. (К). 20.15 — «Па
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Інформаційна програма «Віс
ті». (К). 21.30 — Концерт. (К). 
23.00 — Програма передач. (К).

СЕРЕДА, 6 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Нови
ни. (М). 9.45 — Для школярів. 
«Турнір допитливих». (М). 
10.15 — «ЛіітоссриІз-73>. (Ар
ії.00 — Художній фільм «Піс
ні алмазних гір». (М). 12.35 — 
Концерт Всеросійського ог.ія'іу 
сільської художньої самоді
яльності. (М). 13.35 — «Сіль
ські жнива». (A4). 15.45 — В 
дні шкільних канікул. «Хло
п’ята із нашої ніколи». Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. З серія. (М). 
16.05 — Кінонарпс. (М). 10.20 — 
Економічна географія. Тад
жицька PCP. (A4). 17.00 —
«Шахова школа». Клас почат- 
куючих шахістів. (АІ). 17.30 — 
«На варті здоров’я». (К). 18.00

— Новини. (AI). 18.10 — Доку
ментальний фільм «Індокитай
— шлях до миру». (М). 13.15
— «Від усієї душі». (АІ). 21.00
— Інформаційна програма
«Час». (М). 21 ЗО — «Слово
про музику». (М). 22.30 —
Спортивна програма. (АІ). 23.30
— Повніш. (АІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 - 
«Сільські зустрічі». (Донецьк).
17.30 — Для дітей. «Умілі ру
ки». і AI). 181’0 — ФІльм-коп- 
церт «Співає про Батьківщину 
мою». (К). 18.30 — Реклама,
оголошення. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Вечір бнлегу.
(Одеса). 20.45 — «На добраніч, 
діти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (Al). 21.30 — Художній 
фільм «Карбід і щавель». (К). 
22.40 — Вечірні новини. (К).

ЧЕТВЕР. 7 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 0.35 - Но
вини (М). 9.45 — Для школя
рів. «Творчість юних». (М). 
10.10 — «Від усієї душі». (ІЙ). 
12.00 — «Наш депутат». Теле
нарис. (М). 12.15 — «Зустрічі 

на концерті Кубанського хо
ру». (АІ). 13.25 — «Тваринни
цтво — ударний фронт». (М). 
13.35 — Телевізійний' матч я 
стрибків па батуті. (АІ). 15.45
— В' дві шкільних канікул. 
«Хлоп’ята із нашої школи». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. 4 серія. 16.05
— «Рясний цвіт «Барвінку».
(Концерт). (Кіровоград на Рес
публіканське телебачення. 
16.50 — Телефільм. (Кірово
град). 17.10 — Оголошення. 
(Кіровоград). 17.15 — «Поради 
лікаря». (Кіровоград). 17.30 — 
Для літей. «Сонечко». (Оде
са). 18.00 — «Показує рейдо
ва». (Кіровоград). 18.10 —
Концерт. (АІ). 18.25 — «Това
ри — пароду». (М). 18.55 —
Кольорове телебачення. Від
криття другого Міжнародного 
конкурсу балету в Москві. 
(АІ). в перерві — інформацій- 

ип програма «Час». (АІ). 22.30
— Кольорове телебачення. 
Чемпіонат Європи з боксу. 
(М). 23.30 — Повніш. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.16 — 
«Розповіді ЛІТО професії». 
(Моряки). (Аї). 16.45 — Для
школярів. «Па приз клубу 
«Шкіряний м’яч». (М). 17.15 — 
Кольорове телебачення. В. Ма- 
яковський. «Про кохання». 
(Телсвистапа). (АІ). 18.00 —
Для дітей. Мультфільм. «Вій
ні Пух і день турбот». (К).
18.30 — Реклама, оголошення. 
(К). 19.00 — Інформаційна
програма «Вісті». (К). 19.25 — 
Концерт учнів Київського муз- 
училища. (К). 20.10 - Кольо
рове телебачення. «Екран мо
лодих». «Інтсрклуб». (К). 
20.50 — «Па добраніч, діти!». 
(К). 21.05 — Художній фільм 
«Останні канікули». (К). 22.30
— Програма «Час». (АІ).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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Училище готує кваліфікованих робітників для про
мислових підприємств, вугільних шахт і розрізів міс
та ії області з числа юнаків і дівчат, що мають се
редню освіту, а також молодь, яка відслужила в ла
вах Радянської Армії зі строком навчання 1 — 1,5 ро
ку і освітою 8—9 класів віком з 15 років зі строком 
навчання 2 роки.

Прийом проводиться на такі спеціальності:
З середньою освітою:
токарі — 1 рік; електрослюсарі шахти — 1,5 року; 

слюсарі по виготовленню металовиробів радіо і те
левізійної апаратури — 1,5 року; слюсарі-інструмен- 
тальники — 1,5 року; прохідники вугільних шахт — 
1 рік; автослюсарі — 1 рік; продавці промислових і 
продовольчих товарів — 1 рік.

З освітою 8—9 класів. (Строк навчання 2 роки): 
електромонтери по ремонту і монтажу промислово

го електрообладнання; слюсарі - монтажники; авто
слюсарі; слюсарі-інструментальники; токарі.

В училищі є добре обладнані майстерні, навчальні 
кабінети, лабораторії, база для занять у гуртках ху
дожньої самодіяльності, технічної творчості, спортив
ні секції. >

Учні забезпечуються стипендією в розмірі 23—5-1 
карбованці на місяць, іногородні гуртожитком, в 
училищі працює їдальня. Крім стипендії на практиці 
одержують 33 проценти від заробленої суми.

Училище має базову вечірню школу, де учні можуть одер
жати середню освіту. Учні, які мають середню освіту, можуть 
продовжити навчання на вечірньому відділенні індустріаль
ного технікуму і4 філіалі Дніпропетровського гірничого ін
ституту в м. Олександрії. Той, хто закінчив училище на 
«підмінно» має право вступу у вищий заклад поза конкур
сом.

До заяви на ім’я директора училища слід додати: 
атестат, свідоцтво про освіту, свідоцтво про народ
ження, довідку з місця проживання, характеристику 
зі школи, п’ять фотокарток (розміром 3X4 см), ме
дичну довідку.

Прийом гаяв в училище проводиться з 1 березня 
1973 р. Приймальна комісія по відбору працює з 23 по 
28 серпня.

Початок занять з 1-го вересня 1973 року.

Адреса: 317921, м. Олександрія, пл. Кірова, 18. 
ТУ № 3. Телефон 37-4-03.

Професійно-технічне училище при Кіровоградському м’ясокомбінаті
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

шову винагороду (третина від заробленої суми). При 
училищі є вечірня середня школа робітничої молоді. 

Училище гуртожитком не забезпечує, а розміщує 
учнів на приватних квартирах.

Вступники повинні подати заяву на ім'я директора, 
автобіографію, документи про освіту та народження, 
довідку про стан здоров’я, 6 фотокарток (3X4 см), 
довідку з місця проживання, характеристику.

Адреса училища: м. Кіровоград, Обозиівське шосе, 
м’ясокомбінат, їхати автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

Училище готує робітників для м'ясної промисло
вості.

Строк навчання один рік,
Училище приймає юнаків віком від 15,5 року і 

старше, дівчат — віком від 16,5 року і старше з 
освітою 8—10 класів.

Учні забезпечуються стипендією в розмірі 18 кар
бованців та квартирними 3 карбованці на місяць, три
разовим безплатним харчуванням та форменим одя
гом,

Під час виробничої практики учні одержують гро-

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ№2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА
для підготовки кваліфікованих робітників з єне- 

шальностей:
муляр-монтзжник конструкцій, маляр, столяр, му

ляр, маляр-штукатур, лицювальиик-ллитковнк.
До училища приймаються юнаки віком 15—17 років 

та дівчата до 20 років »які закінчили 8—10 класів, а 
також звільнені в запас з лав Радянської Армії.'

В училищі молодь має можливість одержати од
ночасно спеціальність і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років навчання на базі во
сьмирічки набуватимуть спеціальність муляра-мон- 
тажннка конструкцій, маляра та столяра, після за
кінчення за цим фахом училища одержують диплом 
про присвоєння спеціальності і про середню освіту.

Училище проводить також набір учнів на базі 8, 9, 
10 класів на спеціальності з строком навчання: му- 
ляр-штукатур та столяр-тесляр — 2 роки, муляр, ли- 
цювальпик-плитковик — 1 рік.

На денному відділенні технікум готує:
Техніків-механіків по технічному обслуговуванню І 

ремонту автомобілів.
Техніків-технологів по обробці металів різанням.
Техніків-технологів по ливарному виробництву чор

них металів.
Техніків-механіків по автомобілебудуванню.
Техніків-технологів по обробці металів різанням 

(на базі 10—11 класів).
Техніків-технологів інструментального виробництва 

(на базі 10—11 класів).
На вечірньому відділенні технікум готує:
Техніків-технологів по обробці металів різанням.
Техніків-механіків по автомобілебудуванню (на ба

зі 10—11 класів).
Техніків-плансвиків по плануванню на підприєм

ствах машинобудівної промисловості (на базі 10—11 
класів).

На заочному відділенні технікум готує:
Техніків-технологів по обробці металів різанням 

(на базі 10—11 класів].
Техніків-технологів по інструментальному вироб

ництву (на базі 10—11 класів).
Вступаючі до технікуму подають такі документи: заяву на 

ім’я директора технікуму, документ про освіту (оригінал), 
автобіографію, довідку про стан здоров'я по формі № 286, 
три фотокартки розміром 3x4 см. (знімок без головного убо- 
ра), довідку з місця роботи (для вступників на вечірнє і 
заочне відділення), витяг з трудової книжки (для працюю
чих).

Прийом документів: на денне відділення — з 1 
червня по 31 липня 1973 р. (в групи на базі 8-ми кла-

1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Всі учні, незалежно від строку навчання, перебу

вають на державному забезпеченні (триразове харчу
вання, обмундирування та гуртожиток).

Під час виробничого навчання учні одержують гро
шову винагороду в розмірі 33 проценти від суми вар
тості виконаної роботи.

Училище знаходиться в центрі міста, розміщене в 
добре обладнаному триповерховому приміщенні з 
спортивним та актовим залами, працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати заяву, документ про 
освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відку з місця проживання з зазначенням складу 
сім'ї, характеристику з школи, п’ять фотокарток роз
міром 3X4 см, медичну довідку форма № 286.

Початок навчання — 1 вересня.
Адреса училища: м. Кременчук, Полтавської облас

ті, вул. Першотравиева, 12.
ДИРЕКЦІЯ.

«молодой КОММУНАР» 
орган Кировоградсяого обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. М. Димитропа 
обласного управління у справах видавництва, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
и. Кіровоград, вул. Гліики, 2. 

сів), з 1 червня по 14 серпня —• 1973 р. (в групи на 
базі 10—11 класів);

на вечірнє відділення — з 3 травня по 6 серпня 
1973 р. — 8 кл.; з 3 травня по 15 листопада 1973 р. —. 
10 кл.;

на заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня 
1973 р.

Вступні екзамени проводяться:
для вступників на денне відділення — з 1 по 20 

серпня;
для вступників на вечірнє відділення — з 1 по 10 

червня — 8—10 кл.; з 1 по 10 пипня — 8 кл.; з 7 
14 серпня — 8—10 кл.; з 10 по 20 листопада — 10 кл.;

для вступників на заочне відділення — з 10 по 20 
червня, з 10 по 20 липня, з 10 по 20 серпня.

Вступники на 1 курс складають екзамени з матема
тики (усно), з російської чи української мови (дик
тант). і :

Вступники на II курс (на базі 10—11. класів) склада
ють екзамени: з математики (усно), російської чи ук
раїнської мови і літератури (твір).

Учням денного відділення стипендія призначається 
на загальних підставах. f ,

Початок занять: на денному відділенні з 1 вересня 
1973 року, на вечірньому відділенні для I курсів з 
1 жовтня 1973 року. Для III курсу., нового, набору 
1 вересня 1973 року, на заочному відділенні і з 1 гру
дня 1973 р. — на вечірньому відділенні.

Адреса технікуму: м. Одеса-29, вул. Комсомоль
ська, 14. ДИРЕКЦІЯ. *

Компанії вськии 
ветеринарний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1 КУРС

НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Технікум готує ветеринарних фельдшерів для робо
ти в колгоспах, радгоспах, ветеринарних лікарнях, 
ветлабораторіях, м’ясоконтрольних станціях, м’ясо
комбінатах.

Крім того, випускники набувають додаткової про
фесії техніка штучного осіменіння та шофера-ама- 
тора.

Строк навчання 3 роки 6 місяців.
Вступники складають екзамені! з української мови 

(диктант) і математики (усно).
Заяви приймаються до 31 липня 1973 року. До

ма № 286), 4 фотокартки (3X4).
Вступні екзамени з і по 20 серпня.
При технікумі з 15 липня будуть працювати підго

товчі курси.
Адреса: емт Комианіївка, ветеринарний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійський 
індустріальний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне відділення: не базі неповної середньої 
школи з спеціальностей:

виробництво штампів і пресформ; обробка металів 
різанням; електроапаратобудування.

На вечірнє відділення; на базі середньої школи з 
спеціальностей;

обробка металів різанням, електроапаратобудуван- 
ня, промислове і громадянське будівництво.

Заяви про прийом подаються на ім’я директора, 
технікуму з додатком: документа про освіту (ориі&£ 
нал), медична довідка по формі № 286, чотири фото
картки 3X4 см., витяг з трудової книжки (особам, 
що мають трудовий стаж).

Вступники здають вступні екзамени:
На базі середньої школи: з російської мови І літератури 

або української мови і літератури — тпір (на иибір), а ма
тематики (усно).

На баз! восьмирічної інколи: з російської мови або україн
ської мови — диктант (за вибором вступника), математики 
(усно).

Особи, нагороджені по закінченні восьмирічної 
школи Похвальною грамотою або по закінченні се
редньої школи золотою медаллю, зараховуються до 
технікуму без екзаменів.

Прийом заяв на денне відділення; від тих, що за
кінчили восьмирічні школи з 1 червня по 31 липня, 
на вечірнє відділення — з 3 травня по 15 листопада.

Вступні екзамени: на денне відділення: з 1 по 20 
серпня; на вечірнє відділення: з 1 по 10 червня, з 7 
по 14 серпня, з 10 по 20 лисюпада.

Адреса технікуму: м. Олександрія, проспект Лені
на, 62.

ДИРЕКЦІЯ.
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