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НОМЕРА

КОМСОМОЛЬСЬКА

На почесному місці в Онуфріївському 
і Ульяновському райкомах комсомолу 
встановлені перехідні Червоні прапори 
Центрального Колмтету ВЛКСМ. Святко
вий пурпур і урочиста позолота — по
руч, На полотнищі прапорів напис: «За 
успіхи у виконанні рішень XXIV з’їзду 
КПРС». За успіхи на ниві праці — ця ви
сока комсомольська відзнака.

...Комсомольська відзнака трудової 
доблесті... Вона знайома тобі, юначе і 
дівчино: стоїш ти за верстатом, чи вже 
ладнаєш комбайн до косовиці, плекаєш 
надпланові надої молока, чи готуєшся 
після вузу або школи прийти на вироб
ництво, її мають твої товариші, мрієш 
про неї і ти — не для слави, а щоб стати 
в рівень з правофланговими соціалістич
ного змагання. Особливо честь і шану 
в труді нелегко завоювати нині — в 
третьому, вирішальному році п'ятирічки, 
коли в дію приводяться резерви, аби 
ьиконати підвищені зобов'язання. Та чим 
важчий шлях до перемоги, тим більша 
честь переможцю. І в цьому патріотич
ному поході ьизнанням твоїх успіхів стає 
комсомольська відзнака за працю.

Зараз в області йде соціалістичне 
змагання комсомольсько - молодіжних 
колективів по категоріях, зайнятих в 
промисловості, будівництві, транспорті, в 
сфері обслуговування. Переможці бу
дуть нагороджені за перше місце пе
рехідним Червоним прапором ОК 
ЛКСМУ, за друге — перехідним черво
ним вимпелом і Почесною грамотою ОК 
ЛКСМУ, за третє — Почесною грамотою 
ОК ЛКСМУ. Паралельно змагаються ком
сомольсько - молодіжні тракторні 
бригади 
лодіжні 
перших 
приз імені двічі Героя 
Праці О. В. Гіталова, на других 
хідний Червоний прапор Толбухінського 
окружкому ДКСМ Болгарської Народної 
Республіки, Для переможців серед ком
сомольсько-молодіжних колективів тва
ринництва встановлені перехідні Черво
ні прапори і вимпели обкому комсомо
лу.

Ці почесні нагороди сьогодні кличуть 
юнаків і дівчат рівнятися в соціалістич
ному змаганні на правофлангових.

В атрибутиці комсомольських відзнак 
переможців на трудовому фронті в цьо
му році з'явилось дещо нове. З’явилося 
там, де комітети комсомолу по-творчо- 
му, з ініціативою підходять до питання 
організації соціалістичного змагання 
серед молоді. Доцільно навести кілька 
прикладів з нової практики.

В Ульяновському районі створені І змага
ються 14 комсомольсько-молодіжних трак гор
них бригад. В нинішньому році господарства 
району борються за вирощення на площі 3350 
гектарів по 100 центнерів кукурудзи в зерні 
з гектара. П’яту долю цього врожаю плека
ють зараз БО комсомольців-механізаторів, 8 
комсомольсько-молодіжних механізованих ла
нок. Райком комсомолу з увагою поставився 
до організації змагання між ними. Для кра
щої комсомольсько-молодіжної ланки по ви
рощуванню піісокнх врожаїв кукурудзи вста
новлено приз імені земляка, Героя Соціалі
стичної Праці, бригадира тракторної бригади 
колгоспу імені Калініна С. О. Чорнобая. В 
Петрівському районі молоді кукурудзоводи 
змагаються за приз теж імені земляка, Героя 
Соціалістичної Праці М. М. Матяша.

Днями комбайнери нашої республіки звер
нулись з відкритим листом до всіх механіза
торів країни зібрати хліб швидко і без втрат. 
Нелегкою буде косовиця в області цього ро
ку: ярнна и озимина видалась густими й ви- 

. сокими, місцями від рясних дощів полягли. І 
як важливо, щоб під час збирання кожен мо
лодий хенець, що випередив своїх товаришів, 
був достойно відзначений. Тому в райкомах 
комсомолу сьогодні турбуються про виготов
лення перехідних Червоних вимпелів «Кращо
му женцю району», турбуються про те, щоб 
на честь передових косарів щодня на щоглах 
тракторних бригад піднімаються червоні пра
пори, їх портрети заносились на я Комсомоль
ські стенди Пошани».

Атрибутиці відзнак переможців соціа
лістичного злягання комітети комсомолу 
області надають великого значення. 
Адже в гласності трудового суперництва 
вона відіграє велику ідейну і організа
торську роль. І там, де не враховують 
цього, справі змагання наносяться сер
йозні збитки. Як це має місце в комсо
мольській організації комбінату залізо
бетонних виробів комбінату «Кіровоград- 
важбуд». На підприємстві — жодного 
стенду, жодного плакату, що розповів би 
про хід соціалістичного змагання серед 
молодих. А тут працює 38 комсомоль
ців, в цехах — багато молодих робітни
ків.

Добиватись ударної праці молодих 
виробничників і хліборобів на кожній 
ділянці боротьби за здійснення планів 
вирішал.ьного року п’ятирічки, повсяк
час висвітлювати хід змагання і високо 
нести роль атрибутів заохочення моло
дих учасників трудових поєдинків — най
важливіше завдання комітетів комсомо
лу-Ч—

молодіжні
та комсоА .ольско - мо- 
колективи МТФ. На 

серед механізаторів чекає 
Соціалістичної 

пере-

Рік видання XIV! 
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ПЕРШИМИ помічниками партії назива
ють пропагандистів, агітаторів,тих, чиє 

запальне слово доносить до широких на
родних мас велич і гігантський розмах 
наших планів, задумів. їх слово завжди 
наповнене закличною енергією, запалює 
мільйони сердець трудитися те краще. 

Агітаторів, пропагандистів завжди че
кають в цеху, на будові, на тракторно
му стані. Політичним навчанням охоп
люється все ширше коло робітників, 
колгоспників, інтелігенції, молоді. Вихо
вувати справжніх комуністів, громадян 
своєї Вітчизни — почесне завдання ра
дянських пропагандистів.

Тому так урочисто було в неділю у 
Зеленому театрі парку Перемоги в Кіро-

МОЛОДОСТІ
ДРУЖБА

вограді. Пропагандисти, партійні пра
цівники, представники громадськості 
зібралися сюди, щоб відзначити закін
чення учбового року в системі політич
ної освіти, вшанувати тих, хто докладає 
своїх зусиль, енергію активно-пропагую
чи рішення партії, XXIV з'їзду, чий труд 
став відчутним внеском у виконання 
планів третього, вирішального року п’я
тирічки.

З доповіддю виступив другий секре
тар міськкому партії А.Д. Сухачов. Від
мітившії значні успіхи в поліпіпіій ос
віті серед виробництв підприємств міс-

та Кіровограда, промовець підкреслив, 
що літо — гаряча пора для поглиблен
ня політичних знань. Навчання закінчи
лись та канікул не повинно бути. Щиро 
подякувавши пропагандистам та агітато
рам, парторгам за сумлінну роботу, пер
ший секретар МК КП України І. П. Ва- 
лявський нагородив ряд активних пропа
гандистів та агітаторів Почесними гра
мотами. Тепло привітали учасників збо
рів завідуючий відділом пропаганди та 
агітації МК КП України А. Ніной, пер
ший секретар МК ЛКСМУ М. Скляни- 
ченко. Серед нагороджених ряд молоді.

ПАРОЛЬ

П’ять різноколірних пелюсток навколо блакитної земної кулі. 
Цю емблему Всесвітнього фестивалю молоді і студентів можча нині 
Зустріти на всіх континентах. Вже дев’ять разів розквітала «фестіо 
вальна .ромашка»: в Празі і Будапешті, Берліні і Бухаресті, Вар- 
а/аві і Москві, у Відні, Хельсінкі і Софії. 28 липня по 5 серпня 1973 
року столицею демократичної молоді планети знову стале Берлін. 
На заклик фестивалю *3а антиімперіалістичну солідарність, мир і 
дружбу» відгукнулися сотні молодіжних і студентських організацій 
більш як з 130 країн світу. Понад 90 національних фестивальних ко
мітетів сьогодні розгорнули широку підготовку до молодіжного фо- 
РУ*У* . п ,

А чим зустрічають Всесвітній фестиваль комсомольці і молодь 
України? На це питання кореспондент РАЇАУ А. Зубків попросив 
відпозіїти голову Комітету молодіжних організацій У PCP, В. С, 
ТИМОШЕНКА.

З .Магдебурга на Криворізький металургійний за
вод імені Леніна доставлено першу партію устатку
вання, призначеного для реконструкції однієї з діль
ниць найбільшого в країні прокатного виробництва. 
Ці агрегати виготовили за пропозиціями криворізь
ких раціоналізаторів робітники Магдебурзького ма
шинобудівного заводу імені Ернста Тельмана.

Майже 20-річна дружба зв'язує металургів «Кри- 
воріжітаді» і машинобудівників НДР. Між ними ук
ладено договір про співробітництво по поліпшенню 
роботи агрегатів і підвпщеншо продуктивності пра
ці. Недавно в прокатних цехах «Криворіжсталі» побу
вала група конструкторів з НДР. Вони детально оз
найомилися з роботою стаців і удосконаленнями, то 
їх внесли криворіжці. Всі нововведення будуть вра
ховані в нових проектах, які німецькі спеціалісти го
тують дія металургійних заводів країн соціалістич 
вої співдружності.

(ТЛРС - РАТЛУ).

д.ія дальшого роз- 
зп’язків комітетів 
дружби юнаків і 

України з зарубіж- 
3 1970 року змага*

у Берліні — велике 
нашої планети, 

і

цікавими 
клуб ін- 
капрнк-

ІРУПА В СКЛАДІ 
ФАБРИКИ. ВІКТОРА 
ОЛЕКСАНДРА ГРАБАРЯ 
ОЛЕКСАНДРА БЕЗУШКА.
ЧОТИРЬОХ «БЄЛОРУСЯХ» МА
ЙОРЯТЬ ЧЕРВОНІ ПРАПОРЦІ, 
ХЛОПЦІ ПРАЦЮЮТЬ ДРУЖНО. З 
КОМСОМОЛЬСЬКИМ ЗАВЗЯТТЯМ, 
ЩОДЕННО ПЕРЕВИКОНУЮЧИ 
ЗМІННІ ЗАВДАННЯ.

НА ФОТО ЗЛІВА: У ПОЛІ — АГ 
РЕГАТИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОЇ ГРУПИ: ВГОРІ —МО 
ЛОДИЛ МЕХАНІЗАТОР ОЛЕК 
САНДР ГРАБАР.

Фото А. ПЕЧЕНЮКА

Фестиваль 
СВЯТО ЮНОСТІ 

яскрава демонстрація дружби 
солідарності прогресивної молоді 
всіх континентів, сказав він. Ра
зом із ровесниками з усіх радян
ських республік до цієї знаменної 
події активно готуються юнаки і 
дівчата України.

В ході Всесоюзного фестивалю 
радянської молоді, присвяченого 
50-річчю утворення СРСР, широ
ко розгорнувся рух за підвищення 
продуктивності праці, успішне ви
конання завдань третього, вирі
шального року п’ятирічки. В ком
сомольських організаціях заводів і 
фабрик, колгоспів і радгоспів про
ходять ніші тематичні вечори, дні 
і тижні дружби, під час яких мо- 
модь знайомиться з історією Все
світніх фестивалів.

Кожен день насичений 
починаннями. Київський 
тернаціональної дружби, 
лад, став ініціатором проведення 
огляду таких клубів па честь X 
Всесвітнього фестивалю. У 350 клу
бах і куточках інтерналіональ- 

■ мої дружби в Запорізькій облас
ті почали працювати молодіжні 
лекторії.

Підготовка до фестивалю створює 
сприятливі умови 
вигну міжнародних 
ЛКСМУ. зміцнений 
дівцат Радянської 
ними ровесниками.

ються гіринмі комсомольсько-молодіж
ної бригади, яку очолює член ЦК 
ВЛКСМ, лауреат премії Ленінського 
комсомолу Олександр Сялкін, та мо
лодіжної дільниці чехословацької шах
ти «Паскові». Дальшого розвитку на
було ТРУ'ДОве суперництво донецьких 
шахтарі» І їх молодих колег з ДРВ, 
механізаторів Кіроаоїрадщини і Тол- 
бухінсьюго округу НРБ. Плідні кон
такти між молоддю заводу «Мукачів- 
прнлад» Закарпатської області і че
хословацького підприємства «Дукла» 
допомагають вдосконаленню роботи 
обох комсомольських організацій. За 
прикладом муиачівіїів на «Дуклі* ство
рено комсомольсько-молодіжні колек
тиви, розгорнуто рух за соціалістичне 
ставлення до праці.

Вагомими здобутками зустріча
ють фестиваль і комсомольці За
порізького трансформаторного за
воду. Молоді робітники уклали до
говір про дружбу і соціалістичне 
змагання зі своїми колегами з Бер. 
.пінського трансформаторного за
воду імені К. Лібкнехта. Запорож
ці взяли під контроль виготовлен
ня нестандартного обладнання для 
німецьких друзів. А проект техно
логічної лінії, розроблений моло
дими берлінцями для Запорізького 
заводу, здобув спеціальний приз 
па Лейпцігському міжнародному 
ярмарку.

Всесвітній форум юності в Бер
ліні стане новою демонстрацією 
патріотизму та інтернаціоналізму 
радянської молоді, сприятиме мо
білізації молодих сил планети 
боротьбу проти імперіалізму, 
мир в усьому світі.

ПРАПОРЦІ ПА АГРЕГАТАХ
В ТРАКТОРНІЙ БРИГАДІ КОЛГОСПУ ІМЕНІ ЕН

ГЕЛЬСА КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ. ЯКУ ОЧО- 
ЛЮЄ ДОСВІДЧЕНИЙ МЕХАНІЗАТОР Л. Г. ГРАБАР, 
ПО-УДАРНОМУ ПРАЦЮЄ НА ОБРОБІТКУ МІЖРЯДЬ 
КАЧАНИСТОЇ КОМСОМОЛЬСЬКО - МОЛОДІЖНА --------- _ ----------- МИКОЛИ 

БЄЛЯЄБ А, 
ТА
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------ 1- 2 cm op.  -------------------------------„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА СУЧАСНИКА “

— 12 червня 1973 року

тт ЕМЛЄ ще іі року, відколи пра- 
цює Побузькш'і нікелевий за

вод. Дуже малий проміжок часу. 
Та начальник дільниці електропла
вильних і трубчатих печей, секре
тар парюрганізації плавильного 
цеху Валентин Петрович Головач 
знає вже багатьох виробничників, 
їх характери, вподобання. Па цей 
раз, завжди скупий на похвалу, 
чимало приємних слів сказав він 
па адресу комсомольця Володими
ра Шайдп;

— Вгіерго оволодіває спеціаль
ністю плавильника. Сам вчиться і 
інших вчить. Хороший активіст і 
організатор, серйозний, принципо
вий — його обрали товариші своїм 
групкомсоргом. Нещодавно наго
роджений Почесною Грамотою 
ЦК ВЛКСМ.

Висока оцінка для молодого 
трудівника. Здавалося, вже й до
бавити нічого. Але познайомимося 
ближче з цим юнаком. Що приве
ло його до вогненної професії?

...Володимира Шайду я знайшов 
у шлаковому дворі. Широкопле
чий, кремезний, в сукняній спеців
ці і такому ж брилі. Він щойно ко
лією пригнав сюди з цеху три ве
ликих чани з шлаком.

Не до розмов було. Спеціальни
ми металевими кліщами закріплю
вав вагонетки до протилежної рей
ки, щоб не перевернути їх під час 
розвантаження. По черзі з допо
могою електромеханічного керу
вання злив з чапів сліпучояскраву 
-масу. Довкола віддавало жаром, 
розліталися гарячі бризки.

— От і все, — сказав Володи
мир, витерши з обличчя піт. — Те
пер кілька хвилин вільних.

Розговорилися. З захопленням 
він розповідав про свою професію, 
про своїх товаришів.

— Сьогодні я маю справу із 
шлаком, а завтра стоятиму біля 
розливу металу. Всі члени нашої 
зміни вирішили оволодіти кілько
ма суміжними спеціальностями, 
шоб обслуговувати піч па будь- 
якій відмітці, щоб, коли треба, 
могли один одного підмінити. — І 
тут же, ніби пояснюючи, чому са
ме такі стосунки в їх колективі, 
продовжував: — Наш колектив 
комсомольсько-молодіжний, і ми 
боремося за почесне звання зміни 
ко м у н і етичної п р аці.

Про своїх друзів він охоче роз
повідав, про себе — стримувався. 
Але про йього тепло говорили 
інші. ;
г ■ ■■ -■ - -------- '■ ■

Авторозвантажувачі 
зерна ■

На Харківському заводі 
«Спецелеватормлин м а ш» 
завершено . випуск перших 
пультів керування автопе- 
рекидачами. Вони дають 
змогу без участі людини 
розвантажувати на хлібо
приймальних пунктах маши
ни з вантажем зерна до ЗО 
тонн. Досі такі пристрої ви
готовлялися; для автопере- 
кидачів удвоє меншої ван
тажопідйомності.

Шофер установлює авто
мобіль на спеціальний май- 
Данчик і кидає в проріз 
Приладу металевий жетон, 
одержаний при в’їзді на 
приймальний пункт. Дальші 
Операції — піднімання ма
лини, розвантаження її та 
^пускання -і- відбувається 
автоматично,1

Резерв—
І15 тисяч вагонів

Резерв з п’ятнадцяти ти
сяч вагонів утворили доне
цькі залізничники для на
ступного перевезення хліба 
нового вроЖаю. Цей рухо
мий склад вивільнено зав
дяки ущільненому наван
таженню і прискоренню 
обороту вагонів.

Транспортники Донбасу 
склали графік прискорено
го ремонту локомотивів, які 
доставлятимуть поїзди з 
Берном. На Найбільш ван- 
Уажонапружених ділянках 

Дебальцево — Куп'янськ 
іі Красний Лиман — Попас- 
На •— курсуватимуть потуж
ні блектровози і тепловози.

(РАТАУ).

...Володимир сам з роду металургів. 
Батько його — Семен Арсентіїіовнч і 
мати Фаїїіа Юхимівна закінчили Орд- 
жонікідзенськиіі гірничий інститут. їх 
направили разом працювати на Ор
ський ні колений комбінат, що на Уралі. 
Майже двадцять п’ять років були там 
на відповідальних посадах. Батько — 
начальником рудника, мати — завідую
чою хімічною лабораторією. Семен Лр- 
сснтійович за трудову звитягу нагород
жений орденами Трудового Червоного 
Прапора та «Знак пошани». Два роки 
тому переїхали в Побузьке. Семену 
Лрсснтійовпчу знову доручили керувати 
колективом вндобувників руди. Не раз 
колектив рудника «Дсрснюха» виходив 
переможцем змагання по заводу. Фаїна 

ОБЛИЧЧЯМ 
ДО ПОЛУМ’Я

Юхимівна працює старшим Інженером 
центральної хімічної лабораторії під
приємства. Швидко зарекомендувала 
себе висококваліфікованим, ініціатив
ним спеціалістом.

— Ля вирішив пройти шлях від 
плавильника до інженера па ви
робництві, — серйозно сказав Во
лодимир. — Коли ми жили ще в 
Орську, мене тягнуло стати ближ
че до плавильної печі, хотілось на
вчитись вогненній професії. Але я 
тоді тільки школу закінчив. Кілька 
місяців працював електрослюсарем 
в комбінаті, хоч це теж відпові
дальна робота. Потім призвали на 
службу в армію.
Г1 ІСЛЯ демобілізації він приїхав 
1 1 уже в Побузьке, яке зараз стало 
для иызго другим рідним містом. На 
заводі саме була гаряча пора: завер
шували монтаж технічного устаткуван
ня, готували кадри. Стала в пригоді 
юнакові спеціальність електрослюсаря. 
Володимир працював у бригаді мон
тажників по встановленню контрольно- 
вимірювальних приладів, а вечорами 
навчався на восьмимісячніїх курсах 
плавильників. Згодом-два місяці прохо
див практику на комбінатах Буруктал- 
нікель і Псчснга-нікель. Разом із стар
шим печовнм Олександром Саєнком за
палював вогонь в електропечі, певний 
час розігрівали її з іншими плавильни
ками. Крок за кроком до мети був хви
люючим і радісним. Особливо ж неза
бутнім днем став день пуску першої 
черги в честь 50-річчя СІ’СР. Володи
мир ніс тоді вахту біля руднотермічної

ї іри ТИПИК ЬрацоиаиїиХ’, ВИМОГЛИВИХ 
до себе і своїх товаришів хочеться го
ворити віршами:

Ще небо в хмарах кучерявих заспане, 
Ще ніч дріма над Виссю в комишах, 
А вже па ферму Люба Запсспко 
Знайомим шляхом носкіша.
Вже скоро восьмий рік, як комсо

молка прийшла на ферму колгоспу 
«Прогрес». За плечима — одинадцяти
річна.та ще велике прагнення — труди
тись так, як колись її мама, інші пере
дові тваринниці колгоспу. І нині, коли 
має і свій досвід, вона з вдячністю го
ворить про своїх старших подруг, учи
телів — Марфу Петрівну Романовар- 
ку, Віру Тимофйвну Ященко, яким ба
гато в чому завдячує умінням працю
вати творчо. За п’ять місяців цього ро
ку Люба на кожну з чотирнадцяти ко-

печі. В ту нічну зміну їхня бригада ви
дала перші тонни феронікелю.

Піднялись ми з Володимиром па 
дев’яту відмітку, де його робоче 
місце. Тут прочищав жолоби від 
застиглого шлаку юнак.

— Цього новачка «закріпили» 
за мною, щоб учив. А я й сам ще 
вчуся, — щиро всміхнувся Володи
мир і собі заходився вибивати ло
миком чорні пластини. — Зараз 
випустимо ще одну порцію шла
ку, — розпорядився Шайда. — 
Можна починати!

І заструмувала по 
жолобах гаряча слі- 
пучояскрава маса. 
Новачок ува ж її о 
слідкував за кожним 
порухом свого моло
дого наставн и к а. 
Адже скоро йому са
мому доведеться все 
це виконувати. Неза
баром Володимир 
Шайда поїде на ек
заменаційну сесію: 
навчається у вузі на 
третьому курсі, — 
казав же, що хоче 
стати інженером.

Комсомольсько - мо
лодіжна зміна, в 
якій працює В. Шай
да, змагається з 
трьома іншими за 
надплановий випуск 
металу високої якос
ті. Молоді п л а - 

пильники перше місце вибороли в лю
тому, в травні на їх рахунку теж най
більша кількість плавок металу. Не бу
ло нарікань щодо якості. Бюро парт; 
організації і місцевком профорганівації 
відзначили багатьох переможців, про 
комсомольсько-молодіжну зміну Вален
тина не раз тепло розповідала стіннів
ка «Металург».

— Колектив наш міцний друж
бою, — каже Володимир. — У пас 
працюють люди кількох національ
ностей. Але всі ми добре розуміє
мо один одного. Особливо прояви
лася ця спаяність в день Всесоюз
ного комуністичного суботнпка. 
Всі по-ударному попрацювали. 
Змінне завдання викопали па 128 
процентів. Такого показника не 
вдавалось досягти жодній зміні 
раніше.

Звичайно, в цьому немала заслу
га групкомсорга зміни Володими
ра Шайдп. Адже у всьому він — 
приклад для своїх товаришів, вміє 
організувати і запалити на цікаві 
і корисні справи. І перша нагоро
да — Почесна Грамота ЦК 
ВЛКС.М — заслужене визнання як 
ініціативного комсомольського ак
тивіста, як одного з кращих моло
дих плавильників Побузького ні
келевого заводу.

О. ДОВГИЙ.
с. Побузьке.

• До 70-річчя
II з’їзду
РСДРП

поворотний пункт 
в РОБІТНИЧОМУ РУСІ

рів надоїла по 1700 кілограмів моло
ка при зобов'язанні 3000 на рік, випе
редивши свою суперницю по змаган
ню Віру Тимофіївку Ященко, і зайня
ла третє місце в соціалістичному зма
ганні серед молодих доярок області.

Говорить досвідчена доярка ВіраТи- 
мофіївна Ященко:

— Коли учениця обійде свою вчи
тельку, — значить, учениця достойна, і 
це дуже добре...

Комсомолку Любов Миколаївну Зап- 
сенко односельці назвали кандидатом 
з депутати до обласної Ради депутатів 
трудящих.

В. ШУЛЬГА.
На малюнку: Любов ЗАПСЕНКО, доярка 

колгоспу «Прогрес» Новомиргородського ра
йону.

Малюнок автора.

ЗО липня 1973 року ми
нає 70 років з дня від
криття II з’їзду РСДРП. 
Цю славну дату відзнача
тимуть Комуністична пар
тія Радянського Союзу, 
радянський народ, братні 
комуністичні та робітничі 
партії всього світу.

«Всесвітньо - історичне 
значення з’їзду, — гово
риться в Постанозі ЦК 
КПРС «Про 70-річчя II 
з’їзду РСДРП», — поля
гає в тому, що на цьому 
з’їзді завершився процес 
об’єднання революційних 
марксистських організацій 
і була утворена партія ро
бітничого класу Росії на 
ідейно-політичних і орга
нізаційних принципах, які 
розробив В. І. Ленін. Ви
никла пролетарська пар
тія нового типу, партія 
більшовиків, велика ле
нінська партія».

Ленінська партія була утпо 
рена в переломний період іс
торичного розвитку, коли на
прикінці XIX та на початку 
XX століття капіталізм всту
пив в останню, імперіалістич
ну стадію свого розвитку. В 
Росії, яка в той період була 
вузловим пунктом всіх імпе
ріал ктнчннх суперечностей, 
назрівала велика народна ре
волюція, російський робітни
чий клас перетворювався в 
авангард міжнародного рево
люційного пролетаріату.

В. І. Ленін, створюючи 
нашу партію, виходив з 
того, що в умовах імпе
ріалізму і пролетарських 
революцій робітничому 
класові Росії необхідний 
новий тип партії. У 1395 
році в Петербурзі був 
створений В. І. Леніним 
«Союз боротьби за визво
лення робітничого класу». 
Він став зачинателем ре
волюційної пролетарської 
партії в Росії. Навколо 
Петербурзького «Союзу» 
почали об’єднуватися со- 
ціал-демократичні органі
зації ряду промислових 
центрів країни.

у БЕРЕЗНІ 1898 року в
Мінську відбувся І з'їзд 

представників декількох 
соціал-демократичних ор
ганізацій Росії, який про
голосив заснування Росій
ської сошал-демократич- 
ної робітничої партії 
(РСДРП). Проте перший 
з’їзд, що проходив без 
участі В. І. Леніна, який 
перебував на засланні, не 
зміг виробити програму і 
статут партії. В цих умо

вах В. І. Ленін висунув орга
нізаційний план будів
ництва революційної про
летарської партії. Ленін
ській газеті «Искрз» на
лежить видатна заслуга в 
ідейній та організаційній 
підготовці партії робітни
чого класу, у розмежу
ванні з опортуністами.

Другий з’їзд РСДРП 
проходив з ЗО липня по 
23 серпня 1903 року. Він 
зібрався спочатку в Брюс
селі, а потім, в зв’язку 
з поліцейськими переслі
дуваннями, переніс свою 
роботу в Лондон. На ньо
му було 43 делегати, що 
представляли 26 соціал- 
демократичних організа
цій і мали 51 ухвальний 
голос. Головне завдання 
з’їзду, вказував В. І. Ле
нін, полягало у створенні 
справжньої революційної 
робітничої партії на тих 
принципових і організа
ційних засадах, які були 
розроблені і висунуті 
«Искрой». Це головне зав
дання вирішувалося на 
з’їзді в гострій боротьбі 
з опортунізмом. В. І. Ле

нін вів непримиренну бо
ротьбу в ім’я закріплен
ня в партії програмових, 
організаційних і тактич
них принципів, розробле
них «Искрой». На захист 
цих принципів він десят
ки разів виступав у де
батах. В. І. Леніну нале
жить велика заслуга не 
тільки в підготовці і скли
канні з'їзду, але й керів
ництві його роботою. Він 
входив до складу бюро 
з’їзду і головував на ба
гатьох його засіданнях, 
яких було всього 37. Во
лодимир Ілліч був також 
у складі програмової, ор
ганізаційної та мандатної 
комісій, і підготував про
екти резолюцій з ряду 
питань.

Другий з’їзд прийняв 
марксистсько - ленінську 
Програму партії — про
граму боротьби за по
валення самодержавства, 
влади поміщиків і капіта
лістів, за встановлення 
диктатури пролетаріату. 
На її основі склалась і 
зміцніла партія більшови
ків. З’їзл затвердив Ста
тут РСДРП.

На П з’їзді під час виборів 
центральних органів партії 
відбувся розкол між револю
ційними маоксистами на чолі 
з В. І Леніним і опортуніс
тами. Ппцхпльників Леніна, 
що здобули більшість при 
виборах керівних органів пар
тії стали називати більшови
ками, в опоотуністів, які ли
шилися в меншості — меншо
виками. Другий з’їзд закрі
пна перемогу більшовизму 
над опортунізмом «економіс
тів». Фактично утворилося дві 
партії — більшовицька партія 
і партія меншовиків. В. І. Ле
нін підкреслив, що «Більшо- 
вязм існує, як течія політич
ної думки 1 як політична пар
тія з 1903 року».

Доугий з’їзц партії став 
поворотним пунктом і в 
світовому робітничому 
русі. Створення більшо
вицької партії відкрило 
новий етап у його розвит
ку. Пролетаріат дістав ор
ганізацію, здатну в нових 
історичних умовах ус
пішно керувати його бо
ротьбою за своє соціаль
не визволення. Це було 
великим здобутком робіт
ничого класу нашої краї
ни, його гордіечо, чес
тю і славою.

КПРС — бойовий загін 
світового комуністичного 
руху. Вона є стійким бор
цем за єдність міжнарод
ного комуністичного руху 
на основі марксизму-лені- 
нізму, пролетарського ін
тернаціоналізму. За '70- 
річчя ленінська партія 
пройшла славний героїч
ний шлях. З невеликої під
пільної організації, гово
риться в Постанові ЦК 
КПРС «Про 70-річчя II 
з’їзду РСДРП», вона пе
ретворилася в могутню, 
згуртовану, майже п’ят- 
надцятимільйонну армію 
комуністів — керуючу 
партію першої в світі со
ціалістичної держави. 
КПРС стала бойовим аван
гардом усього радянсько
го народу, який будує ко
мунізм. «В партії, — писав 
Ленін, — ми бачимо ро
зум, честь і совість нашої 
епохи».

Вся багатогранна діяль
ність ленінської партії 
пройнята турботою про 
благо і щастя наших лю
дей. Вона заслужила лю
бов, повагу і позне до
вір’я багатонаціонального 
радянського народу.

І. АРТЕМЕНКО, 
кандидат історичних 

наук.
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СЬОГОДНІ ЗАСІДАННЯ КЛУБУ СТАРШОКЛАСНИКІВ «ВІТРИ

ЛА» ПРИСВЯЧЕНЕ ВАМ, ДО РОТІ ДРУЗІ - ВИПУСКНИКИ. ШИ

РОКА ЖИТТЄВА ДОРОГА СТЕЛИТЬСЯ ПЕРЕД ВАМИ. ЯКЕ РІЗ- 

НОМАЇТТЯ ПРОФЕСІЙ! НЕ МЕНШЕ Й ТРУДНОЩІВ ЧЕКАЄ 

ВАС. ОДНАК НЕ РОЗЧАРОВУЙТЕСЬ, КОЛИ ХТОСЬ НЕ ПОТРА

ПИТЬ ДО ВУЗУ, НЕ ВТРАЧАЙТЕ ВІРИ В СВОЇ СИЛИ. ПРИГА

ДАЙТЕ СЛОВА ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА ЛЕНІНА, ЩО КОЖЕН 

ЮНАК ЧИ ДІВЧИНА ПОВИННІ ВЧИТИСЬ, ВЧИТИСЬ І ЩЕ РАЗ 

ВЧИТИСЬ.

НА ВАШІ ЧИСЛЕННІ ПРОХАННЯ ДРУКУЄМО РОЗПОВІДІ 

ПРО РІЗНІ ПРОФЕСІЇ, МОЖЛИВО, ЦИМ САМИМ . ДОПОМО- 

ЖЕМО ДЕКОМУ З ВАС ВИЗНАЧИТИСЯ У СВОЄМУ ВИБОРІ.

> 1ІОДІ я зупиняюся Гі задивляюся навкру. 
* ги. Не можу відірвати погляду — гаршііі 
Світловодсек!.. З висоти багатоповерхо
вого будинку відкривається широка панора
ма: тихе і лагідне море, створене людськи- 

и.ш руками, з порозкиданими по ньому аж 
17еіі далеко іграшковими баржами й човна
ми, біля причалу любителі рибки половити 
повмошувалися, може, нічого й не злов
лять, так гарно ж отак посидіти і послуха
ти море.

А глянеш в інший бік — ще радісніше стає —• 
білими урочисто-строгими чотирикутниками ро
стуть догори багатоповерхові красені-будннкп. І 
зразу вгадую серед них — оці будувала я. А цей 
теж будувала 1 квартиру тут нещодавно одержа

ла. І така в мене жадоба до праці прокидається, 
берусь до кельми — «людям житло потрібне». 
Росте будинок — цегла за цеглою»...

Хтось скептично може закинути — про
фесія будівельника? Хіба в неї є хоч крап
лина привабливості, тим паче романтики... 
Одноманітна й нелегка буденність.

Приходить до нас па будову молодь. Не
щодавно дві дівчинки розрахувалися. По
працювали трохи й подали заяву. їх не 
затримували. Розумієм — нелегко. По-моє
му не людина професію обирає, а професія 
людину. Важко, — значить, не до душі...

А оп зараз у піднятому віконці башто
вого крану бачу зосереджене обличчя Люди

ГЕОМЕТРІЯ ВІДСТАНЕЙ

Колсспик. Вона працює в нас всього кілька 
тижнів. Закінчила ПТУ. А відчувається ру
ка справжнього майстра. Приємно спостері
гати за її роботою. Працює дівчина із задо
воленням. Віриться, що не розминулася Лю
да зі своєю професією, знайшла своє місце 
в житті. і

Колись і я, переступивши поріг НІКОЛИ, 
розгублено роздивлялася: куди ж тепер? 
Правда, коли ми писали твір «Ким бути?», 
не роздумуючи запевнила і вчителів і себе, 
обов’язково — швеєю. Дмитро Сергійо
вич, наш класний керівник, схвалив: «Ну 
що ж, геометрію ти непогано знаєш...»

Виявляється геометрія стала мені и пригоді 
'зовсім в іншому місці — на будові. 1

Г. ЧЕБОТАРЬОВА, 
муляр БУ-1 тресту «Олександріявугле- 
буд».

У листі до редакції І,рина Жерновникова, десятикласнії* 
'ця Кіровоградської СШ № 5 розповіла про вагому допомо
гу у виборі професії гуртка юного юриста, яким керує 
6. К. Легеза, заступник голови Кіровоградського обласного 
суду. Зважаючи на численні прохання випускників, ми 
звернулися до ОЛЕКСАНДРА КУЗЬМОВИЧА ЛЕГЕЗИ з 
проханням розповісти про професію слідчого.

— Під час зустрічей з юна
ками й дівчатами виявляєш, 
що в багатьох з них понят
тя про спеціальність юриста 
зводиться до роботи СЛІДНО- 
го. Однак це зовсім не так. 
Професія юриста дуже ши
рока. Юристи працюють в 
органах міліції, суду, проку
ратури, юоидичних консуль- 
’Ж’іях, арбітражі, на підпри
ємствах, в устанозах, органі
заціях, колгоспах, нотаріаль
них конторах. І в<"е ж з усіх

СКЛАДНА
Й

тиції в прокуратурі Світло« 
водського району А. С. Гав- 
рющенко, помічник прокуро
ра В. С. Іванова (м. Кірово
град). На відповідальних по
садах вони працюють більше 
двадцяти років. З дванадця
ти судових працівників об

ласного суду— три жінки. Це 
обдаровані, чуйні люди, гра
мотні спеціалісти, пристрас
но закохані в свою профе
сію.

Велике значення для змен

юридичних спеціальностей 
найбільше бажаючих стати 
саме слідчими.

Професія слідчого надзви
чайно складна й багатогран
на. Адже слідство — не ли
ше пошук, це й правильне, 
обгрунтоване на підставі за
кону рішення людської долі. 
Якості, конче потоібні кожно
му, хто вирішив стати слід
чим, — спостережливість, 
швидкість реакції, чуйність 
Д-’чужого горя, віра в лю- 

в її сили повинні зли
тися з теоретични/ли знання
ми, витримкою і особливо 
об’єктивністю. Лише такий 
слідчий має право втручати
ся в чуже життя, допомагати 
В обранні правильного шля
ху, боротися за людину.

Слідчому апарату органів 
внутрішніх справ доводиться 
вести складні справи про 
Розкрадання державного и 
громадського майна, тілесні 
пошкодження, злісне хулі
ганство, автодорожні приго
ди й інше.

Такі справи під силу і чо
ловікам і жінкам — юристам. 
Добре зарекомендували се- 

в успішному веденні ря- 
ДУ справ слідчий, капітан мі- 
Л'Ціі Кіровоградського місь» 
*?го відділу МВС Р. С. СоЙ- 
Д)еР, молодший радник юс-

шення числа правопорушень 
має їх профілактика. У всіх 
органах внутрішніх справ є 
інспектори дитячих кімнат. 
У карному розшуку працю
ють спеціально виділені пра
цівники. їх завдання ізолю
вати дітей від осіб, схильних 
до правопорушень, тривала 
виховна робота з підлітками, 
направлення спільних зусиль 
школи, сім’ї й міліції в єди
ному напрямку — допомогти 
юній людині повернутися до
нормального життя.

Приємно відзначити, що 
тих, хто обрав професію 
слідчого перш за все захоп
лює в ній не романтичність, 
а усвідомлення всіх трудно
щів, надзвичайної відпові
дальності за долю людини. 
Підхід до справи у переваж
ної більшості юнаків і діа- 
чаї реальний, з урахуванням 
власних сил, можливостей, 

здібностей. Зважте — це над
звичайно важливо правильно 
обрати професію. Бо коли 
професія цікава, посильна 
для людини, вона викликає 
бажання вдосконалюватися, 
вчитися, стає джерело/л твор
чості й натхнення. Отже, ко
ли ви обрали професію слід
чого, значить озброїли себе 
колом знань, одержаних з 
художньої літератури із вна
слідок перегляду кінострі
чок, маєте багате уявлення 
про неї, підготували себе мо
рально й фізично до неспо
кійних буднів, наполегливої 
виховної праці, . наслідком 
якої будуть повні вдячності 
слова «спасибі за повер-
нення до життя».

О. ЛЕГЕЗА,
заступник голови Кіро
воградського обласного
суду.

Учениці Вільшинськиї СШ комсомолки Єг.докія (зліва) та Наталки 
Сокур успішно складають екзамени на атестат про середню освіту. 
Сестри беруть участь у громадському житті школи: Єидокія — комсорг 
класу, Наталія — член шкільної редколегії. А ще випускниць знають, 
як активних учасниць художньої самодіяльності: вони лауреати ра
йонної шкільної олімпіади.

На знімку: Євдокія та Наталія Сокур.
Фото В. ЗЕМНОРІЯ-

СТО РЕЦЕПТІВ НА ОБІД
Здається зовсім не важко приго

тувати смачний обід чи накрити 
святковий стіл. Так я думала до 
тих пір, аж поки старша сестра 
Клава не закінчила торгово-кулі
нарне училище. Приїде додому в 
Олександрію і одразу:

— Сьогодні па кухні порядкува
тиму сама, а ти, мамо, відпочинь.

І я по-доброму заздрила їй. Бо Кла
ва паніть за маму могла краще приго
тувати салати, холодні блюда. Пригля
далась до сестри і мріяла про її про
фесію. . д і

Тепер я теж учениця торгово-кулінар- . 
ного училища. Позаду цілий рік на. 
вчаїїня. Нарешті і самостійна робо- 
та — ми прийшли на практику в їдаль-

ню № 3. За день тут бувають сотні від
відувачів. І приємно, коли чуєш від 
них подяку. Люди дякують за смачний 
обід і увагу до них.

А вдома молодші подруги пере
питують:

— Цс правда, що ти знаєш де
в’яносто рецептів других страв.

— Може, й сто, — одказую. А 
сама думаю, що треба ще і ще 
вчитись, переймати досвід у стар
ших. Бо обслуговувати людей — 
то складна і почесна справа,

Н. ЯРОШЕНКО, 
учениця Кіровоградського тор
гово-кулінарного училища,

До випускного 
балу

ЩОБ
ЗАЧІСКА— 

ДО ЛІНІЯ
Зачіска — важлива де

таль туалету. Заздалегідь 
зробити її неможливо, 
красивою буде лише та 
зачіска, що зроблена в 
день випускного балу. 
Для того, щоб аам не до
велося стояти в довгій 
черзі в перукарні, пропо
нуємо вам кілька варіан
тів нескладних зачісок, 
які можна виконати в до
машніх умовах.

Завчасно приготуйте: лак 
для волосся, бігуді, ЗО— 
40 сантиметрів бинта (для 
довгого волосся), гребіч 
нець з гострим кінчиком, 
шпильки, невидимки, пи
во, розведене водою 
1 : 1.

Всі зачіски виконуються 
лише на чистому волоссі.

ДЛЯ ДОВГОГО ВО
ЛОССЯ:

Волосся причешіть гладень
ко і зав’яжіть па маківці бин
том так, щоб вузол па волос
сі закривав бинт. Вузол за
кріпіть шпильками, накрутіть 
хвіст па бігуді, попередньо 
змочивши волосся гнівом. Як
що волосся накручуєте поло
гим, клейку масу розводити 
не потрібно. Перед балом зні
міть бігуді і покрийте волосся 
лаком. Прикрасою до зачіски 
буде бант з тканини. що від
повідає кольору' плаття. Мож
на також накрутити па скро
нях по одній бігуді і опустити 
кучерики на скроні. Якщо у 
вас високе чоло, відріжте чол- 
ку, але залиште її не закру
ченою.

Розчешіть волосся гла
денько на прямий, косий 
проділ або вверх. Волос
ся зв’яжіть на шиї бан
том, залиште його розпу
щеним. На бігуді не на
кручуйте, трохи полакуй
те. Можна опустити куче
рики на скронях або один 
кучерик на лобі біля про
ділу.

ЗАЧІСКИ ДЛЯ ВОЛОС- 
СЯ СЕРЕДНЬОЇ ДОВ
ЖИНИ:

Накрутіть волосся на бігу
ді, добре 'висушіть, зніміть 
бігуді, розчешіть і залиште 
волосся розпущеним, щоб во
но вільно спадало на ваші 
плечі. Перш, ніж робити таку 
зачіску, потрібно трохи стон- 
чити кінчики волосся. Цс зро
біть заздалегідь у перукарні. 
Прикрасою зачіски може бути 
бант або брошка на платті.

Зачешіть волосся гла
денько з проділом або 
без нього. Зв’яжіть на 
шиї бинтиком, накрутіть 
хвостик на бігуді, вису
шіть, зніміть бігуді і за
лиште локони, полакуйте 
зачіску. Пов’яжіть бант 
вище локонів. У вас буде 
елегантна зачіска, подіб
на до грецького вузла. На 
скронях можна випусти
ти по одному локону.

ДЛЯ КОРОТКОГО ВО
ЛОССЯ:

Минулого року були 
модні зачіски «Гаврош», 
цьогб ж року, вони вийш
ли з моди. Ця зачіска 
матиме вигляд лише тоді, 
коли стрижка виконана І 
добре і волосся накруче
не на бігуді. Якщо волос
ся не накручене, зачіска 
буде некрасивою, тому, 
якщо ви маєте стрижку 
«Гаврош», Волосся обо
в’язково повинно бути на
кручене на бігуді, зачіска 
оформлена . легким начі- 
сом.

ЗАЧІСКИ ДЛЯ ЮНА
КІВ:

Юнаки повіти! постригти 
волосся охайно, не залишаючи 
надто довгого. На шиї дов
жина волосся має бути два 
сантиметри, на потилиці до
пускається до десяти. Можна 
носити зачіску з проділом або 
без нього. Хлопчикам потріб
но зробити стрижку за тиж
день. І якщо волосся жирне, 
вимийте голову' за день до ба
лу, якщо сухе — за три-чоти- 
рн дні. Юнакам також можна 
користуватися лаком, але и 
дуже обмеженій кількості.

к. ШЕВЧЕНКО, ! 
майстер-модельер.

м. Світловодсек.
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
ВІВТОРОК, 12 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 - 
Новини. (М). 9.45 — Кольоро
ве телебачення. «Дактарі». 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм. (США). Пер
ша серія. «Джуді і слоненя». 
(М). 10.30 — Для школярів. 
«Співає «Піонерів», Концерт. 
(М). 11.00 — «На ланах краї
ни». (М). 11.10 — Кольорове

телебачення. «Життя Лсонар- 
до да Вінчі». Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм. 
(Італія). Перша серія. (М). 
12.20 — «КамЛЗ. Рік 1973-й». 
(М). 16.00 — Кольорове теле
бачення. Кінонрограма Гру
зинської студії науково-попу
лярних документальних філь
мів. (М). 16.45 — Телефільм
«Моржі». <К). 17.05 — «Скар
би народу». (Львів). 17.45 — 
«На головних напрямках п’я
тирічки». (Вінницький хім
комбінат). (К). 18.00 — Нови
ни. (М). 18.10 — Кольорове
телебачення. «Рідні наспіви». 
(М), 18.40 — «Ленінський уні
верситет мільйонів». (М). 19.10 
— «Музична афіша». (М). 
20.00 — Кольорове телебачен
ня. Прем’єра телевізійного ба
гатосерійного художнього 
фільму «Життя Леонардо да 
Вінчі». (Італія). Третя серія.
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(М). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «Життя танцю». 
Зустріч з народним артистом 
РРФСР М. Ессмбасвіїм. (М). 
22.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат Європи з важ
кої атлетики. (Передача з 
Мадріда). 23.10 — Новини.
(М). ДРУГА ПРОГРАМА. 
10.45 — «Ваш сад». (М). 17.15 
— Для школярів. «Всесвітній 
слідопит». (Передача з Ле
нінграда). 17.45 — «Сім днів 
заводу «Червоний пибор- 
жець». (М). 18.00 — Фільм- 
концерт. «Дос Мукасаи». (К). 
19.00 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 19.30 - «Сі
м'я». Розповідь про вихован
ня. (Донецьк). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. «Ін- 
терклуб» відповідає на лис

ти. (К). 22.30 - «На ланах 
республіки». (К). 22.35 — Но* 
винн. (М).

СЕРЕДА, 13 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 - Но
вини. (М). 9.15 - Кольорове 
телебачення. «Дактарі». Теле
візійний багатосерійний ху
дожній фільм. (С111А). Друга 
серія. «Король Кларснс». (М), 
Ю.ЗО — Щоденник змагання. 
(М). 10.40 — Кольорове теле
бачення. «Життя Леонардо да 
Вінчі». Телевізійний багато
серійний художній фільм. 
(Італія). Друга серія. (М). 
11.50 — «Мамина школа». Від
криття циклу. (М). 12.20 —
Сільські жвнва. (М). 12.35 — 
«Душечка». Художній фільм. 
(Кіровоград). 17.00 — Теле
журнал «Прогрес». (Микола
їв). 17.30 — Для школярів.
«Сурмач». (Київ). 18.00 — Но-

- — 12 червня 1МЗ року.
вини. (М). 18.10 - «Людина 1 
закон». (М). 18.40 — Кольоро
ве телебачення. «Співав 
В. Куслан». (М). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.25 — Кольорове теле
бачення. «Життя Леонардо да 
Вінчі». Телевізійний багато
серійний фільм, (Італія). Чет
верта серія. (ЛІ). 20.30 — Ко
льорове телебачення. Чемпіо
нат СРСР з футбола: ЦСКА 
— «Торпедо». (Москва). Дру
гий тайм. (М). 21.15 — Про
грама «Час». (М). 21.45 — 
«Пісия-73». Заключний кон- 
церг третього Всесоюзного те- 
лефестнвалю. (М). 22.15 —
Кольорове телебачення. Чем
піонат Європи з важкої атле
тики. (Передача з Мадріда). 
23.00 — Новини. (М). ДРУГА 
ПРОГРАМА. 16.00 - Програ
ма документальних фільмів 
студії «Казахтелефільм». (М).

16.40 — Шахова школа. (М) 
17.10 — Для школярів. «Чи* 
таймісто». (М). 17.45 — «сім 
днів заводу «Червоний вибоп- 
жець». (М). 18.00 - Реклама. 
Оголошення. (К). Те,
лефільм «Шелестятті сторін
ки». (К). 19.00 — Москвичі її 
ленінградці змагаються. (М), 
19.25 — Кольорове телебачен
ня. Концерт випускників Ки
ївської державної копссрва- 
торії ім. Чайковського. (К). 
20.00 — Спортивна програма. 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді- 
тні». (К). 21.15 —■ Програма
«Час». (М). 21.45 — Худож
ній фільм «Інспектор карно
го розшуку». (К). 23.20 —
Вечірні новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

луди піти вчитися?
Олександрійський індустріальний технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

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

виробництво штампів і лресформ; обробка металів 
різанням; епектроапаратобудування.

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 (оригі
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 — гаір (на вибір), * ма
тематики (усно).

На базі восьмирічної школи: 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 не денне відділення: від тих, що за
кінчили восьмирічні школи з 1 червня по 31 липня, 

■ нв вечірнє відділення — з 3 травня по 15 листопада.
Вступні екзамени: на денне відділення: з 1 г.о 20 

серпня; на вечірнє відділення; з 1 по 10 червня, з 7 
по 14 серпня, з 10 по 20 листопада.

Адреса технікуму: м. Олександрія, проспект Лені- 
; на, 62.
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА СУДНОБУДІВНИЙ 
ІНСТИТУТ імені АДМІРАЛА 
С. О. МАКАРОВА
з 20 червня 1973 року проводить прийом на 1 курс 

з спеціальностей:
суднобудування і судноремонт;
обладнання і технологія зварювального вироб

ництва;
економія і організація машинобудівної про

мисловості (спеціалізація — суднобудівна промисло
вість);

суднові машини і механізми;
суднові силові установки; 
двигуни внутрішнього згоряння; 
турбінобудування;
електрообладнання суден.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня. 

Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком. 
Заяви про при Іом з додатком документів згідно 
правил прийому заправляти на адресу: м. Миколаїв— 
327000 (обласний), проспект Леніна, 3. Телефон — 
4-01-20. РЕКТОРАТ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

по підготовці кваліфікованих робітників
з середньою освітою

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

з таких спеціальностей:
токарі, слюсарі-ремонтники, слюсарі-інсгрумен- 

тальники по виготовленню і ремонту штампів, при
стосувань та прес-форм, слюсарі-сантехніки. Прий
маються особи чоловічої статі (на спеціальність то
каря і дівчата), віком 15 років, з освітою за 8 кла
сів, строк навчання 3 роки.

Формувальники машинного формування, слюсарі 
механоскладальних робіт. Приймаються на спеціаль
ність «формувзльники» лише юнаки віком 17,5 ро
ків з освітою 8—10 класів, строк навчання 1 рік. На 
спеціальність «слюсарі» юнаки та дівчата віком 15 
років з освітою за 8—10 класів, строк навчання 1 
рік.

Усі учні забезпечуються іриразовим харчувзняям, 
обмундируванням і спецодягом, а формувальникам 
і слюсарям-сантехнікам надається обладнаний гур
тожиток. Крім того, всі учні одержують 33 процен
ти від зарплати під час виробничої практики.

Після закінчення училища усім випускникам вида
сться диплом про закінчену середню освіту і при
своєння розряду, з учням, що навчаються рік, — 
атестат по спеціальності з присвоєним розрядом. 
Ті, хто закінчив училище з відзнакою, мають право 
на вступ до вузу поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1973 року.
Вступники повинні подати такі документи:

на ім’я директора, свідоцтво про освіту, харЗЯе- 
ристику зі школи, свідоцтво про народження, а 16- 
річним — паспорт, довідку з місця проживання, ав
тобіографію, довідку про склад сім’ї, шість фото
карток розміром 3X4 см.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20, телефони 2-36-73, 2-37-50.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

ЧЕРКАСЬКЕ СЕРЕДНЄ
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ;

На базі 8-ррмої освіти з набуттям се
редньої освіти строк навчання 3 роки:

— токарі по металу, слюсарі механо
складальних робіт, слюсарі-ремонтники, 
електрогазозварники, слюсарі електро
монтажники.

На базі 10—Н-річної освіти з строком 
навчання 1 рік:

— машиністи електромостовнх кра
нів — електрослюсарі; токарі по металу.

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з здобуттям середньої освіти. 
По закінченні училища учні одержують 
атестат зрілості за середню школу і 
атестат пі) спеціальності з наданням 
2—3 розряду.

Час навчання в училищі зараховується в 
трудовий стаж.

На всі спеціальності приймаються юнаки і 
дівчата віком від 15 років і старші, звільнені 
в запас із лав Радянської Армії.

Для вступу на навчання в училище 

слід подати такі документи: заяву осо
бисто, свідоцтво про народження або 
паспорт, характеристику зі школи, сві
доцтво про освіту, 6 фотокарток (3X4 
см.), довідку з місця проживання та 
про склад сім’ї.

Зараховані в училище забезпечуються: 
з трирічним строком навчання — три

разовим безплатним харчуванням, вихід
ним і робочим одягом та взуттям;

з строком навчання 1 рік — стипен
дією в розмірі 30 карбованців на місяць.

В період виробничої практики виплачуються 
кожному учню 33 проценти від вартості виго
товленої продукції.

Початок занять з і вересня 1973 року. 
Гуртожитком забезпечуються юнаки. 
Адреса училища; м. Олександрія, мік

рорайон Жовтневий, зул. Ватутіна, № 1, 
телефон № 51-4-08. Автобусом їхати до 
зупинки «Жовтневе селище»;
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столяри, муляри-монтажнмки конструк
цій, маляри, штукатури, лицювальники- 
плитковими, електрогазозварюсальники, 
столяри - теслярі, слюсарі-сантехніки, 
слюсарі - електромонтажники, маляри- 
штукатури, ллитиовики-лицювальники.

Училище дає середню освіту і спеці
альність.

Строк навчання в групах, що дають 
середню освіту — 3 роки; в решті — 
1—2 роки (залежно від обраної спеці
альності).

До училища приймаються юнаки та 
дівчата віком від 15 років з освітою 
8—10 класів без вступних екзаменів.

Учні забезпечуються харчуванням, 
одягом, гуртожитком. Під час виробни
чої практики їм виплачується третина 
заробітку.

По закінченні училища випускники одержу
ють дипломи про середню освіту ти спеціаль
ність і призначений на роботу а м. Черкаси. 

Випускникам училища надається можливість 
вступу до середніх та вищих навчальних За
кладів. Особи, які закінчили училище з від
знакою, мпють право вступати до вищих та 
середніх спеціальних учбових закладів поза 
конкурсом.

Початок навчання — 1 вересня 1973 
року.

Прийом документів з 1 травня 1973 
року.

Вступники подають заяву на ім’я ди
ректора, свідоцтво про народження (з 
оригіналі), документ про освіту (Д45ри- 
гіналі), довідку про склад сім’ї, три фо
токартки розміром 3X4 см, характе
ристику з школи або з місця рободи.

Адреса; м. Черкаси, пул. Шевченка, 
333, тел. 5-32-17, їхати автобусами №№ 1, 
11, 15 до зупинки — пул. Садова, авто
бусом № 5 і тролейбусами №N8 2, 4, 6, 
7 до зупинки вул. Енгельса.
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НДШААДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ

316050. ГСИ, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони? відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу пмстів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання те спорту — 2-46*87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

• МОЛОДОЙ КОММУНАР» ~ 
Орган Кировоірадского обкоме 

ЛКГМУ, г. Кнровоірад.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоіраа, вул. ГлІнкн, 2.
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ПОГОДА
Вдень 12 червнй по території області та м. Кірово

града передбачається мінлива хмарність, невеликий 
дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5—9 метрів яв 
секунду. Температура повітря 27—29 градусів.
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