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ПРИБУТТЯ ТОВАРИША 
Л. І. БРЕЖНЄВА 

В КИЇВ
25 липня в столицю України прибув Генеральний сек

ретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнев.
На Київському вокзалі товариша Л. І. Брежнева зустрі

чали член Полігбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
Компартії України В. В. Щербицький, члени і кандидати 
в члени Політбюро ЦК КП України, товариші О. Ф. Ват- 
ченко, Г. І. Ващенко, І. С. Грушецький, В. і, Дегтярьов, 
Н. Т. Кальченко, І. К. Лутак, О. П. Ляшко, О. А. Тита
ренко, М. М. Борисенко, В. К>. Маланчук, Я. П. Погреб
няк, В. О. Сологуб, В. М. Цибулько, в також Голова Вер
ховної Ради УРСР М. У. Білий, члени Президії Берховнсї 
Ради УРСР, заступники Голози Ради Міністрів УРСР, ке
рівники республіканських міністерств і відомств, партій
них і радянських органів області й міста, діячі науки і 
культури, знатні люди республіки.

(РАТАУ),/----------------'ДОПОМАГАЄТРУДОВЕСУПЕРНИЦТВО ш
колош

Анатолій КОМАРОВ, якого ви бавите па цьому фото, на 
Світловодському заводі «Пластвкэ працює* недавно. Але но
вачком ного тут не вважають. Хлопець швидко здружився 
9 колективом, полюбив складну професію слюсаря-іпстру- 
ментальнпка, півнав секрети цього фаху. В третьому, вирі
шальному році п’ятирічки юнак взяв підвищені соціалістичні 
зобов'язання, викликав на змагання колегу Володимира Ко- 
ломійченка. 120—130 процентів щоденної норми — так Ана
толій Комаров виконує свої зобов'язання.

Фото В. СТРИГУНА.
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ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА

СІМ’Я

Механізатори поспинають якнайшвид
ше зібрати ранні зернові, і комбайни 
майже цілодобово не виходять із загі
нок. Мчать пзїжджспвмц степовими до
рогами машини, що везуть зерно від 
комбайнів до доку, в розпалі масове пе
ревезення зерна нового врожаю до зер- 
н о п р її йм ал мін х в у н кт і в.

На восьми машинах, які транспортують зер
но з току нашого колгоспу до елеватора, кра
суються «справі відзнаки — комсомольські 
значки. Вісім молодих, шоферів успішно вико
пують свої соціалістичні зобов’язання, щодня 
нарощують темпи робіт. Особливо відзначає
ться у трудовому суперництві зі своїми това
ришами комсомолець Валерій МІсюрп. За сім 
робочім днів' сіп перевіз 567 тони зерна пше-

пнці, значно перевиконавши своє соціалістичне 
зобов’язання.

Валерій — перший серед молодих. Та 
» у змаганні із споїм вчителем, кому
ністом Миколою Тимофійовичем Ніко- 
ленком, добився успіху. Поки то попе
реду Микола Тимофійовпч, який перевіз 
зерна на 10 тонн більше, ніж учень. Але 
Валерія не засмучує те, що він другий у 
змаганні шоферів господарства. Друге 
місце він займає і за підсумками зма
гання між шоферами району.

Ю. ЧАБАНОВ, 
секретар комсомольської організа
ції колгоспу «Комінтерн» Бобри- 
нецького району.

СЛОВА ДОТРИМАЄМО
Майже полонина членів 

ВЛКСМ нашого господар
ства — 37 юнаків і дівчат — 
особисто беруть участь у жни
вах. Стоять за кермом ком
байна, возять зерно до току, 
хлібоприймальних пунктів, 
працюють біля зерноочисних 
машин. Та й усі інші не 
стоять осторонь, трудяться на 
току. Значну допомогу стар
шем товаришам надають учні 
Олександрійської школи.

Добре організоване змаган
ня між комбайнерами госпо
дарства. Щодня підбивають

його підсумки. 1 цс дає змо
гу, знаючи результати пере
довиків, нарощувати темпи, 
не відставати від право
флангових. Я змаїаюсп Із 
комбайнером .Михайлом Лав- 
кратовим. І скажу відверто: 
суперництво допомагає нам 
обом. А вчора був радісно 
здивований, коли мені вручи
ли перехідний червоний вим
пел райкому комсомолу «Кра
щому молодому женцю Долип- 
щііпіі», який я виборов у зма
ганні із тридцятьма двома 
молодими комбайнерами ін-

тих колгоспів району (за під
сумками першої 
жнив). Сносив 50 
дібрав валки на 
плоті, намолотив 
рів зерна озимої

Жнива в господарстві 
рейшлн енпатор. Закінчити їх 
за десять дній — наша турбо
та. 1 ми нині працюємо так, 
щоб дотримати свого слова.

В. ПАНАСЕНКО, 
комбайнер колгоспу 
імені Шевченка До- 
ликського району.

п'ятиденки 
гектарів, пі- 
78-гентарвій 
3100 центис- 
ПШСПІІЦІ.

не-

ВОНИ СЬОГОДНІ ПБРШ1
Микола Бойко з колгоспу імені Горького 

Долинського райсну. Підібрав валки з 170 
гектарів, намолотив 5299 центнерів.

Григорій Назаренко з колгоспу імені XXI 
з'їзду КПРС Бобринецького району. Скосив 
178 гектарів, намолотив 4726 центнерів.

Єгор Гаврилов з колгоспу «Путь Октяб
ря» Онуфріївського району. Скосиб 140 
гектарів, намолотив 4668 центнерів.

Ілля Семерик з колгоспу імені XXI з’їзду 
НПРС Знам'янсысого району. Скосив 127 
гектарів, намолотив 4447 центнерів.

Анатолій Харчевников з колгоспу імені 
XX з'їзду НПРС Онуфріївського району.

Скосиа 172 гектари, намолотив 4558 центне
рів.

Василь Лисенко з радгоспу імені Димит
рова Устинібського району. Скосив 
тарів, намолотив 3750 центнерів.

Віктор Ященко з колгоспу ^мені 
Новоукраїнського району. Скосив 
тарів, намолотив 3733 центнери.

Василь Опашнякський з колгоспу «Про
грес» Новомиргордського району. Підібрав 
валки з 105 гектарів, намолотив 3694 цент* 
мери.

Леонід Бузько з колгоспу «Октябрь» Зна- 
м’янського району. Скосив 111 гектарів, на
молотив 3491 центнер.

105 гек-

Фрунзе
115 гек-

КРДЩСН9 
МОЛОДОМУ 

ЖЕНЦЮ 
кгаовдщт

Микола Биченко з колгоспу 
імені Фрунзе КомпаніЇБСького 
району. Скосив 129 гектарів, 
намолотив 3366 центнерів.

Леонід Ралько з колгоспу 
«Україна» Маловисківського 
району. Скосив 75 гектарів, на
молотив 3236 центнерів.

Микола Янчук з колгоспу «Родина» Доб- 
ровеличківського району. Скосив 103 гекта
ри, намолотив 3125 центнерів.

Володимир Мочалоп з колгоспу «Друж
ба» Голованівського району. Підібрав валки 
з 83 гектарів, намолотив 2573 центнери.

Олександр Бабій з колгоспу імені Леніна 
Вільшанського району. Скосив 95 гектарів, 
намолотив 2510 центнері*.

КИЇВ. (РАТАУ). Більш 
як 200 юнаків і дівчат 
з 40 країн світу — сту
денти, що навчаються у 
вузах Москви, Ленінграда, 
Києва, Мінська, Краснода
ра та інших міст СРСР, зі
бралися в столиці України 
на урочисті збори, присвя
чені X Всесвітньому фес
тивалю молоді і студентів 
у Берліні і Всесвітньому 
конгресові миролюбних 
сил, який відбудеться у 
Москві.

Учасники зборів, молоді 
представники країн соціа
лістичної співдружності, 
інших держав Європи, 
Азії, Африки, Америки, 
щойно повернулися з тра
диційного походу по міс
цях революційної, бойової 
і трудової слави Радян
ського Союзу.

— У нас стало на 48 мільйо
нів друзів більше, — смазав, 
висловлюючи почуття учасни
ків походу, студент з Афга
ністану Гулам Салардак.

Представник героїчного В'єт
наму Чий Дій Хуан, молодий 
замоісць Джонатан і Йємен
ський студент Ель-Лхмед 
Хамлі, пні виступили на уро
чистих зборах, підкреслили, 
що радянський народ досяг 
величезних творчих успіхів, і 
ножний з них пишається тим, 
що навчається " *
проголосила головною 
євреї 
благо 
світі.

З 
слухали учасники зборів 
розповідь генерал-лейте
нанта у відставці !. І. Пет- 
р.оеа про визволення Киє
ва від фашистських 
гарбників, 30-річчя якого 
відзначатимуть радянські 
люди у нинішньому раці, 
виступи члена Українсько
го республіканського Ко
мітету захисту миру, пись
менника Любомира Дми- 
терка, заступника міністра 
вищої і середньої спе
ціальної освіти УРСР К. А. 
Колосової, які розповіли 
про сьогоднішню творчу 
працю українського на
роду.

в країні, яка 
метою 

політики — працю ка 
народу і мир u усьому

великим інтересом

Степовий псп-.аж щодня мі
няв фарби. Здається, тільки 
вчора на ланах колгоспу Імені 
Котопського Кіровоградського 
району переважав колір зо
лота від буйних пшениць. За
раз підібрано валки на площі 
300 гектарів, намолочено по
над 7 тисяч центнерів зерна. 
Жнива назвали вже й иере- 
можців: разом з досвідченими 
механізаторами П. Я. Буль
бою, В. П. Дейнекою, В. В, 
Катериничем не й комсомо
лець Микола Долинко,

На фото: йде підбір валків 
У колгоспі імені Котовського.

ФОТО Л. ПЕЧЕНЮКЛ.



Я стор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ

• Стимул по-нерубаївськи
• Досвід кращих — тільки його авторам
• Наслідки формального рядка

Й1ІОВ шостий день жнив, 
і темпи робіт в колгос

пі помітно наростали. На 
току — цій диспетчерській 
заготівлі хліба, намагаю
чись не відстати від дорос
лих, старанно працювала 
бригада школярів на очист
ці зерна. Більшість з них 
— старшокласники, комсо
мольці. Традицією стало в 
колгоспі імені Карла Марк
са (с. Нерубайка) Новоар* 
хангельського району — на 
жнива виходять всі — від 
школяра до літнього хлібо
роба. .

В очікуванні наряда того 
ранку 15 хлопчиків і дівча
ток сиділи в прохолодному 
затінку, говорили про сирі 
справи. Завідуючий током 
А. Г. Пугачевський з задо
воленням розповів:

— До двох тисяч центне
рів зерна за вчорашній 
день очистили... Молодці.

Заспівувачами тут деся
тикласник Михайло Сливко, 
який вже четверті жнива 
працює на току, восьми
класники Яків Колісничен- 
ко, Сергій Жинотовсьхий, 
Володя Пилипенко, «стаж» 
роботи котрих — іреті 
жнива.

— За які нагороди пра
цюєте? — запитую хлопців, 
і у відповідь — дружно, на 
повному серйозі: — За 
гроші.

Про інші стимули заохо
чення □ бригаді школярів, 
виявляється, не чули. Яс же 
вийшло, що хороша справа 
— допомога батькам в най
відповідальнішу пору зве
лась... до заробітчан'-, »т. 
Відповіді довго не довело
ся шукати. В школ’ з стар
шокласниками підготовчої 
роботи до жнив не проре- 
ли, комітет комсомолу кол
госпу не став организатором 
змагання юних помічників 
хліборобів на точу. Більш 
того, ніхто з членів коміте
ту навіть не нагадав їм про 
те, що на току дуже потріб
ні люди: більшість школя
рів самі прийшли сюди, 
дехто — після прохання 
бригадира.

Безперечно, шкільна 
бригада на току — колек
тив тимчасовий і чи доціль
но так детально на ньому 
зупинятись. На жаль, на
віть цей невеличкий тимча
совий колектив відбив ти
пове явище в роботі комі
тету комсомолу колгоспної 
комсомольської організації 
— самоусунення від орга
нізації соціалістичного зма
гання серед працюючої мо
лоді села.

Висновок такий напросиа- 
ся після відвідання молоч
нотоварної ферми № 2, де 
працюють чотири доярки- 
комсомолки і сім молодих 
доярок. Надої тут низькі, 
хоч і кормів вдосталь, 1 
стадо племінне «— симен
тальської поради. Лихома
нить ферму плинність кад,- 
рів, групи корів не мають 
постійних хазяйок. Жодна 
з комсомолок не оиконув 
своїх соціалістичних зобо
в’язань. І першочерговсіо 
причиною цього відставан
ня стало те, що передовий 
досвід на фермі просто не 
розповсюджують. А він є.

Молодий комуніст Ганна 
Наконечна за перше пів
річчя надоїла аід кожної 
корови по 1712 кілограмів 
молока —• найбільше по 
фермі. Поруч її групи в од
ному корівнику —» група 

комсомолки Люди Кохан. 
Надої в Людиній групі за 
шість місяців становлять 
лише 973 кілогоами при зо
бов’язанні 1275. Та комітет 
комсомолу на чолі з секре
тарем Михайлом Таранен- 
ком не потурбувалися про 
те, щоб досвід отримання 
високих надоїв Г. Наконеч
ної став надбанням ії под
руг по праці. Тому не див
но, що і в другому півріччі 
на фермах колгоспу не від
чувається трудової напру
ги, трудового суперництва. 
Тільки в середині цього 
мєяця провели збзии на 
МІФ № 2, де найб гьше 
методі, по підсумках оо- 
бсти за півріччя, коли ре
зультати були відомі вже 
в перших числах. Ком:тет 
комсомолу до цієї події ні
якого відношення не мав. 
А шкода. Адже ще в сі«-нї 
на комсомольських зборах 
було вирішено саме на ц*й 
фермі створити комсомоль
сько-молодіжний колектив. 
Рішення зобрів залишилися 
до цього часу... на папері. 
КОМСОМОЛЬСЬКА орга- 
**• нізація колгоспу імені 
Карла Маркса числиться в 
«слабеньких»^ 9 та тих, про 
які говорять: «не завжди 
доходять руки». В райкомі 
порадили побув іти в «се
редній» комсомольській 
організації, мовляв, там 
можна побачити найбільше 
типового в питанні органі
зації сільської молоді райо
ну на соцзмаганні. З пропо
зицією не можна було не 
погодитись — вибір впав на 
колгосп імені Калініна.

Секретар комсомольсь
кої організації Валерій 
Шутко охоче знайомить з 
протоколами і рішеннями 
комсомольських зборів, за
сідань комітетів, розповідає 
про те, з яким енту
зіазмом комсомольці і 
молодь працюють на жни
вах. На період косовиці 
створено чотири комсо
мольсько-молодіжних ком
байнових екіпажі, перемож
цю встановлено перехідний 
вимпел комітету комсомо
лу. Ще на початку року в 
Будинку культури пере
довиків заносили на 
стенд комсомольської ша
ни, та нещодавно з наказу 
заступника голови колгоспу 
його зняли. Тільки непова
гою до комітету комсомолу 
можна пояснити цей факт, 
рівно як і те, що для комі
тету виділили прохідну кім
нату, яку немає можливос
ті оформити: не на видному 
місці, а в столі Валерія збе
рігаються нагороди, яких 
удостоєна комсомольська 
організація.

Це, так би мовити, при
чини, незалежні від коміте
ту, але які наносять сер
йозних збитків гласності 
соціалістичного змагання. 
Та прорахунки допускає й 
комітет. Чи не вони й стали 
першопричиною неповаги 
до нього. На комсомольсь
ких зборах виробничі пи
тання піднімають тут, як 
правило, напередодні сіль
ськогосподарських кампа
ній, не контролюючи потім 
про виконання прийнятих 
рішень. Підсумки соціаліс
тичного змагання підбили: 
за 1972 рік — в лютому, за 
п’ять місяців •— в день за
ключних подій Всесоюзного 

фестивалю радянської мо
лоді, за півріччя до жнив 
не встигли зібрати комсо
мольські збори і підбити 
підсумки, відклали їх до 
кінця збирання хлібів. На 
засіданнях комітету теж 
всього один раз стояло пи
тання про підсумки соц- 
змагання, та ще у квітні 
слухали про хід змагання в 
бригадній комсомольській 
організації тракторної 
бригади № 2. І це в той 
час, коли d рішенні зборів 
від 15 лютого записано: 
«Щомісяця підбивати під
сумки соціалістичного зме
тання і переможцям вруча
ти перехідні мандати РК 
ЛКСМУ».

Т НША комсомольська 
організація, за визна

ченням «середня». Але й 
тут ті ж прояви формалізму 
о найвідповідальнішому пи
танні внутріспілковрї робо
ти — організації молоді на 
виконання народногоспо
дарських планів. Звідки во
ни? Чому приживаються 
поряд з позитивним досві
дом, накопиченим D комсо
мольських організаціях ра
йону, зокрема колгоспу 
«Зоря комунізму»? І чи не
ма загрози перерости цьо
му явищу в хронічне...

Над цими питаннями, ма
буть, в райкомі комсомо
лу глибоко не задумува
лись. Умови соціалістично
го змагання серед працю
ючої сільської молоді за
тверджені на початку року, 
є розроблені умови зма
гання для окремих катего
рій молоді... Вчитуємося в 
ці документи, прийняті на 
засіданні бюро райкому, 
підписані першим секрета
рем В. Якушечкічим. В де
тальних умовах соцзмаган- 
ня комсомольсько-молодіж
них механізованих ланок по 
вирощуванню високих вро
жаїв кукурудзи... забули 
вказати строки підбиття під
сумків змагання. В резуль
таті сьогодні в райкомі ут
руднюються сказати чия 
ланка йде попереду. А роз
робляючи умови змагання 
серед комсомольсько-мо
лодіжних екіпажів комбай
нів, жаткарів і шоферів, 
випустили з поля зору, за 
якими саме виробничими 
показниками зизначатимуть- 
ся переможці серед шофе
рів. З одних умов в інші 
часом перекочовують за
гальні фрази, без врахуван
ня професійних категорій 
молоді, що теж знебарв
лює саму ідею змагання. 
Хоча б взяти такий вислів: 
«Переможцями змагання 
будуть ті колективи,., в 
яких... найбільші досягнен
ня науки і передового до
свіду...» А багатющий до
свід організації змагання 
молоді колгоспу «Зоря ко
мунізму» поки що залиша
ється надбанням тільки ко
мітету комсомолу цього 
господарства.

На VIII пленумі ЦК ЛКСМ 
України перший секретар 
ЦК КП України товариш В. В. 
Щербицький сказав: «Дуже 
важливо, щоб комсомол 
виявляв більше конкретнос
ті і діловитості у залученні 
молоді до боротьби за 
дальше підвищення ефек-_ 
тивностІ суспільного вироб
ництва, за прискорення на
уково-технічного прогресу, 
зростання продуктивності 
праці, за економію • бе
режливість». Ці слова — 
найперший дорогозказ 
сьогодні для комітетів ком
сомолу, їх бойове завдання. 
І відхилень під нього бути 
не може.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара»,

слуговуе один чоловік. її 
продуктивність ~ сто тонн 
на добу.

з підвищеною 
швидкістю

Кіровоградський завод 
сільськогосподарських ма
шин «Червона зірка» по
чав випуск зернольняпих 
сівалок марки СЗЛ-З.О. Аг
регат можна використову
вати на сівбі льону, зер
нових культур, рису, сої, 
траз. Він також вносить у 
грунт мінеральні добриво,
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Для трудівників колгоспу «Україна» Кіровоградського району справжнім сюрпри
зом був виступ соліста Київсікого академічного театру опери та балету імені Шев
ченка Володимира Тимохіна.

Супроводжував його виступ камерний оркестр Кіровоградської філармонії.
ФОТО А. БУДУЛАТЬЄВА.

форматор, розповідає про події, які відбу
ваються за кордоном, і, зрозуміло, про 
успіхи в нашій країні. Нас же, в першу 
чергу, цікавіпь хід жнив по інших респуб
ліках — їх хліборобські досягнення раду
ють нас, як 1 досягнення наших односель
чан, що працюють поряд.

Кравцов мав на увазі комсомольців 
Якова Чорномора і Анатолія Харчсв- 
никова. Вони намолотили по 900 
центнерів зерна і впевнено утверди
лись серед передовиків.
ПГ РЕБА сказати, що не всі знайом- 
• ства починались так приємно. 
«Ар'єргард» представив «комсомоль
ський прожектор». На току, біля клу
бу, в сільраді його дублікати висмію
вали і засуджували аморальні прояви 
в поведінці деяких молодих механі
заторів. Члени штабу «КП» М. Ку- 
ленко, В. Іваненко, Т. Теханська, 
Л. Форостяна об'єктивно підійшли до

ТЕПЛИЙ ВІТЕР КОМБАЙНАМ 
В ГРУДИ,

ТЕПЛИЙ ВІТЕР. КОЛОССЯ
ТРЕПЕТ...

— НУ, ТАК, ХЛОПЦІ ЗНАЙОМІ 
БУДЬМО!

ВОЛОДИМИР. СПЕЦКОР 
ГАЗЕТИ.

□ НЛЙОМСТВО з комсомольсько- 
молодіжними екіпажами колгоспу 

імені XX з’їзду КПРС починалось за
очно. У хліборобів зараз дуже, бага
то турбот: жнива ж бо завжди вима
гають копіткої напруженої праці. 
І згаяти одну лише хвилину означає 
втратити безцінний колосок на квад
ратному метрі, пуд — на гектарі.

...Не зупиняючи агрегат, Микола Іванен- 
ко зіскочив на землю і, широко посміхаю
чись, простягнув для вітання засмаглу ру
ку степовика.

— Питаєте, як жни
ва? — Ідуть аж гу
дуть... Пшеничка ви
гналась на славу! Ос
таннє, звісно, зале
жить від нас.

Впевненими рухами 
механізатор підпра
вив гумові паси і за
доволено засміявся: 
не підведе, ріднень
кий.

За мить його ком
байн весело мугикнув 
і, набираючи швид
кість, гордо поплив 
за обрій.

Тільки й встиг ска
зати командир, що в 
його комсомольсько-молодіжному екіпажі 
помічником комбайнера працює Толя Ко
валенко. А шофером Міняйло Сашко.

Потім вже від секретаря комсо
мольської організації Івана Перепе
лина я дізнався, що хлопці в соціа
лістичному змаганні займають одне 
з перших місць. Микола, наприклад, 
намолотив на день нашої зустрічі 
1358 центнерів пшенииі.

...І СТАЮТЬ НЕБОКРАЇ 
ВИЩИМИ —

ЦЕ НЕ ПРИМХА І НЕ МІРАЖ: 
ЗАБЕРІТЬ МОЇ КРАЩІ ВІРШІ 
КОМБАЙНЕРАМИ В ЕКІПАЖ... 

ПІДМІННО працює комсомоль- 
** ський екіпаж Миколи Курки. На 
агрегаті молодого механізатора сяють 
дві почесні зірочки. Це означає, що 
намолочено 2000 центнерів хлібів. 
Всього ж комсомолець зобов’язався 
намолотити 8 тисяч центнерів. Плани 
великі. Що й казати! Проте Микола 
разом з своїм напарником Василем 
Болбасом впевнені у їх виконанні. До 
речі, останній за професією — трак
торист. А на період жнив пішов пра
цювати помічником комбайнера. Він 
бо механізатор широкого профілю — 
роботящі руки в цей гарячий час для 
господарства завжди потрібні.

— Хоч і працюємо в полі. — каже третій 
член екіпажу комсомолець Толя Кравцов, — 
від життя не відстаємо. В курсі всіх між
народних подій нас тримають постійно. 
Приїздить спеціально закріплений політін-

НА 
БЕРЕЗІ 
НЕБА

холодильники 
ДЛЯ ЗЕРНА

У цехах Мелітопольсько
го заводу холодильного 
машинобудування Запо
різької області закінчено 
виготовлення 1 проведено 
випробування установки 
для консервації зерна хо
лодом, Апарат має два 
компресори серійного ви
робництва і бункер, де в 
холодному повітрі відбува
ється «заморожування» 
зерна, що полегшує його 
зберігання, Установку об-

висвітлення болючого питання.
Тепер, зробивши для себе певні 

висновки, хлопці працюють на повну 
потужність, аби не соромно було то
варишам в очі подивитись. Бо, ди
вись, агіткультбригада з концертом в 
поле приїде, чи ше щось — так всі ж 
тебе знають:

— А на якій підставі ми повинні 
ледарям співати, танцювати і т. п?.. 
Скажуть «не хочемо» і все тут. Крім 
того, соромно перед совістю своєю. 
Он обеліск в центрі села стоїть — 
скільки імен викарбувало па строгих 
його плитах! А то все омельннчани, 
осе батьки та діди, що загинули на 
фронтах Великої Вітчизняної війни... 
Виходить так, що треба жити, як 
співається в пісні — «за себя и за то
го парня», щоб не червоніла мама, 
проходячи селом, щоб завжди на го
лубий берег неба випливали жовто
гарячі комбайни...

ГОМОНИТЬ ПШЕНИЦЯМИ
ПЛАНЕТА

КЛИЧЕ ЮНІСТЬ НА СЕРЦЯ
ОБРІЙ.

КОМБАЙНЕРИ — ЦЕ ТЕЖ 
ПОЕТИ

У ПОЕЗІЇ ХЛІБОРОБІВ.
В. БОНДАРЕНКО, 

спецкор «Молодого комунара».
с. Омельник,
Онуфріївський район.

Від своєї попередниці ма
шина відрізняється підви
щеною швидкістю, біль
шою місткістю бункера 
для насіння.

МІЦНЕ «ВЗУТТЯ» 
КОМБАЙНІВ

Удвоє довше, ніж зви
чайно, служитимуть зер
нозбиральним комбайнам 
СК-4А нові шппи з маркою 
ленінградського шинного 
заводу. Це «взуття» для 
самохідних машин після 
випробувань на поляк 
Краснодарського краю 
удостоєне державного Зна
ка якості.

(ТАРС-РАТАУ).
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НЕДІЛЬНА пошта разом з газетами і 
журналами принесла Марії Павлів

ні багато листів і поздоровлень із свя
том — Днем працівника торгівлі. Всі 
вони — від її учнів, вихованців.

* Вона вже звикла до цього. Але. коли 
Одержує лист чи вітання від Валі, її 

охоплює особливе хвилювання.
Це дівча, яке у свій час ' завдало їй 

стільки прикростей, стало тепер мало не 
рідним. Як зараз, пам’ятає Марія Пав
лівна: привели до неї дівчину, ще зовсім 
юну, яку треба було вчити працювати за 
прилавком. А це означає — довірити ма
теріальні цінності на тисячі карбованців, 
гроші, і навчити працювати з людьми. 
Та Марію Павлівну збентежило тоді ін
ше. Валя прийшла сюди після школи із 
характеристикою важковиховуваної. Що 
це справді так, можна було не раз пере
конатись. Дівчині нічого не дажило про
гуляти кілька днів підряд...

Коли було виявлено останній випадок під
робки підпису на документах, думка адміні
страції була єдиною: звільнити від роботи. 
Але Марія Павлівна умовила (залишити Валю. 
Довго потім бесідувала з дівчиною. Під кінець 
запитала: «Ти хоч зрозуміла свою вину?». 
І коли у відповідь почула: «Так. Зрозуміла. 

ЩНректор розписується дрібними буквами, а я 
крупними» — її вперше в житті охопило по-

„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

чуття безвихідності. Все ж І після цього за
лишила Валю у секції. Відчувала, що у вихо
ванні дівчини було багато погрішностей. Ко
мусь треба було їх виправляти. І сама взя
лась за це. Що б не робила, якою б зайня
тою не була, а з Валі очей не спускала.

Не байдужою залишилась Марія Павлівна,

„СПАСИБІ ЗА НАУКУ“
ПОРУЧ - СТАРШИЙ ТОВАРИШ

коли Валя передала покупцеві чимало грошей, 
а потім гірко картала себе за неуважність. 
Коли товариші взялись допомогти їй, дівчина 
навідріг. відмовилась, і з першої ж зарплати 
покрила заборгованість.

Отоді й стався перелом. Валя посер
йознішала. День за днем все впевненіше 
відчувала себе повноправним господа
рем прилавку.

ЗАРАЗ Валя живе і працює па Дон
басі. Але з Марією Павлівною Ти- 

мановською зв'язку не пориває. В кож
ному листі пише: «Ви мені як мама.

ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО

СВІТЛІ
^КЛАСИ

Виконуючи історичні рі
шення XXIV з'їзду КПРС 
щодо дальшого розвитку 
народної освіти у дев’ятій 
п’ятирічці та постанову 
VI-! сесії Верховної Ради 
СРСР «Про стан народної 
освіти і заходи по дальшо
му вдосконаленню загаль
ної середньої, професій

но-технічної, середньої 
спеціальної і вищої освіти 
в СРСР», вчителі, промис
лові підприємства і уста
нови, широка громад
ськість обласного центру 
діяльно розгорнули соціа
лістичне змагання за кра
щу підготовку шкіл до на
ступного 1973—74 навчаль- 

Г*/г»го року.
Літні місяці для шкіль

них господарств — добра 
перевірка їх готовності до 
першого вересня. Якнай
краще підготуватися до 
прийому учнів — цьому 
зараз приділена винятко
ва увага всіх освітян, гро
мадськості.

Кіровоградський міський 
відділ народної освіти (за
відуючий С. В. Скіпа) і мі
ський комітет профспілки 
працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ 
(голова Л. П. Швець), пед- 
колективи шкіл і дошкіль
них установ м. Кіровогра
да провели значну роботу 
по перевірці готовності 

й^шкіл до нового навчаль
ного року, про що свід
чить постанова ради міськ
вно і пленуму міського 
комітету профспілки. В 
змаганні з олександрій- 
цями перед ведуть кіро
воградські освітяни.

г

В переважній більшості 
шкіл міста все готове для 
того, щоб організовано 
розпочати навчання.

В обласному центрі по
над 24 тисячі дітей сядуть 
за шкільні парти, з них 
близько тоьох тисяч впер
ше. їх навчатимуть 1500 
вчителів, близько 300 яких 
недавно закінчили курси 
перепідготовки.

І багато з них разом з 
своїми вихованцями пер
ший день осені відзнача
тимуть радісним новосіл
лям — перед НИМИ ГОСТИН
НО розчиняться двері світ
лих, добре відремонтова
них і обладнаних примі-

щень. Якісно і достроко
во, з необхідною навчаль
но-матеріальною базою 
підготовлені до зустрічі 
нового учбового року ті 
школи, які заздалегідь по
турбувалися про вчасний 
ремонт приміщення, за
безпечення кабінетів та 
лабораторій необхідним 
приладдям, про поповнен
ня шкільних бібліотек об
мінними фондами книг, а 
школярів — підручниками.

Приємно побувати зараз 
в школах №№ 2, 4, 5, 8, 
11, 13, 15, 21, ЗО, 34 та ря
ді інших середніх і вось
мирічних шкіл. Світлі клас
ні кімнати побілені, підло
га та панелі акуратно по
фарбовані.

Відрадно, що шкільні 
шефи з рахунку культфон
дів промислових підпри
ємств надали допомогу 
школам у придбанні меб
лів, обладнанні навчаль
них кабінетів, майстерень, 
витративши на це близько 
15 тисяч карбованців.

Закінчується споруджен
ня нової сеоедньої школи 
№ 16 на 1300 місць.

Та занепокоєння викли
кає затримка капітального 
ремонту середньо" шко
ли № 32. Ремонтнр-буді- 
вельне управління № 1 
лише займається обіцянка
ми, відтягуючи строки ре
монтних робіт на необме
жений час.

Но останнє місце у під
готовці до початку на
вчального року займає 
своєчасне забезпечення 
школярів харчуванням. На 
обладнання харчоблоків 
та збільшення посадочних 
місць шкільних їдалень 
звернена особлива увага з 
боку керівників шкіл і 
громадськості.

Слід закинути докір на 
адресу облкниготоргу за 
деякі перешкоди в своє
часному забезпеченні 
школярів і вчителів під
ручниками, методичними 
посібниками, канцприлад
дям тощо. Міськторгвідділ 
ще недостатньо займає
ться питаннями організації 
продажу шкільної учнів
ської форми, особливо 
для хлопчиків.

Не так уже й довго чека
ти першого дзвінка. Не
обхідно докласти макси
мум зусиль, щоб в усіх 
школах завершити облад
нання навчальних кабіне
тів, майстерень, естетично 
оформити шкільні примі
щення, звернути особливу 
увагу на поліпшення освіт
лення тощо.

Р. ДАЙДАКУЛОВ. 
наш громадський 
кореспондент.

м. Кіровоград.

З стор

Спасибі за науку, спасибі за те, що ви 
мене так часто сварили. Уявіть собі, що 
тут мене тільки хвалять».

«Хвалять не тільки тебе, Валюшо, — думає 
Марія Павлівна. — Хвалять і Олю В'юиик, 

яка зараз працює 
в Алма-Аті, Ді
ду Владикіну і 
Люду Константи
нову — продавців 
універмагу Із ком
плексу «Все для 
побуту», Валю 
Куценко 1 Таню 
Лазич — із сек
ції «Чоловічі кос
тюми» і всіх, ко
го вчила».

Заступник директора універмагу Л. М. Угрю- 
мова так І говорить:

— Якщо вже ніхто не може справитись з 
якимось учнем, ми його направляємо до Марії 
Павлівни. Вона обов'язково знайде з ним і 
спільну мову, і роботі навчить.

Зараз навіть важко перерахувати, 
скільком дівчатам М. П. Тимановська да
ла путівку в життя. Шлють листи їй з 
Алма-Ати, Ташкента, Талліна.

Трапилось, що невісткою Марії Пав
лівни стала теж її вихованка. Недавно 
ось в гості приїздила з дітьми.

Піонерське літоДНІ, ВІДКРИТІ РАДОСТІ
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їх, школярів в усіх сіл Новоархангель- 
щини, що приїхали відпочивати в між
колгоспний піонерський табір (село Кал- 
ннболот), понад двісті. І кожен день при
носить їм щось нове, проходить у турбо
тах, пошуках. Хлопчики й дівчатка бе
руть участь у спартакіаді, яка проходить 
під девізом: «Кожному — значок ГПО», 
вирушають у туристські мандрівки, під 
час екскурсій знайомляться з рідним 
краєм, обговорюють прочитані книжки, у 
гуртках художньої самодіяльності на
вчаються гарно співати, танцювати тощо. 
Відпочивають цікаво, активно.

Ось і нині у найстарших — вихованців 
загону «Орлятко» — трудовий десант по 
догляду за квітами. Члени загону «Чер
воні вітрила» створили агіткультбригаду 
і відшліфовують номери художньої са
модіяльності, щоб добре виступити пе
ред хліборобами та тваринниками кол
госпу «Україна». У «гайдарівиів» — свої 
турботи — готуються до збору загону на 
тему «У житті завжди є місце подви
гам», юні слідопити — до конкурсу ху
дожників «Хай завжди буде сонне». 
А наймолодші, жовтенята загону «Росин
ка», у захопленні від казок, які розпові
ла вихователь Валентина Євгенівна Че- 
чель.

Ка фото: (зліва) — трудовий де
сант загону «Орлятко»; (справа) — йде 
перевірка сані гарного стану; (внизу) — 
до виступу готуються члени агіткульт- 
брнгадн.
/ Текст і фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

аді.. И.І м НІ ІІІ-Т ні ч

Потішні вони в неї. Особливо менший. І 
Як пристане:

— Бабусю, га, бабусю, покажи свої 
ордени.

І так же благально дивиться у вічі... 
Дістає тоді Марія Павлівна із шухляди 
орден Трудового Червоного Прапора, 
Ювілейну медаль.

Хлопчинка вмощується їй на коліна, розгля
дав нагороди, а потім знову із запитанням:

— Тобі їх на війні дали?
— Ні, синочку, — втручається мама. — За 

хорошу роботу твою бабусю нагородили.
Вона могла і більше розповісти синам про 

їхню бабусю. Про те, як уміє вона працювати 
з продавцями і покупцями, як уміє запропону
вати товар, скільки має подяк під адміністра
ції, що за 24 роки роботи в ЦУМІ па посаді 
завідуючої секцією не мала жодної скарги 
від покупців.

Розкаже вона і про те, як сама часто 
зверталась до Марії Павлівни:

— Ну, як у вас так виходить, що й 
план щомісяця перевиконуєте, і від 
покупців тільки подяки одержуєте?

Марія Павлівна тільки посміхнеться 
на те і, як завжди, скаже:

— Покупця любити треба, а товару -4 
не боятися.

Г. ГОНЧАРЕНКО.
м. .Кіровоград.

УСПІХ 
юних 
СНАЙПЕРІВ

В розиграш першості республіки з кульової 
стрільби серед школярів внесені зміни. Ось вже 
другий раз у суперництво вступають не збірні 
команди' областей, а представники дитячо-юнаць
ких шкіл. Після зональних змагань десять най- 
сильнішпх юнацьких колективів зібралися у Льво
ві розіграти фінал.

Змагання почалися однією з найскладніших 
вправ — стрільбі з малокаліберної гвинтівки ле
жачи. І тут відзначилася вихованка Кіровоград
ської ДЮСШ № 1 Валентина Тришина. Вона по
казала найкращий результат — 594 очка, вико
навши цим норматив майстра спорту.

Переможцем став і товариш Валентини по 
команді Олександр Савчук. Виконуючи вправу 
МП-3, він вибив 280 очок, що теж є нормою май
стра спорту і па чотири очкп перевищує всесоюз
ний рекорд серед юнаків.

Успіх юних снайперів поділяють їх тренери 
М. А. Денисенко та Л. М. Шилов.

ЛІ. САВЧЕНКО.

Матчем в Хмельницько
му кіровоградська «Зірка» 
завершила найдовшу за її 
історію серію ігор на чужих 
полях. Провела вона їх 
невдало: у восьми зустрі
чах — сім поразок.

Основний час гри з «Ди
намо» закінчився нульовою 
нічиєю. Потім господарі по
ля реалізували всі п’ять 
одинадцятиметрових ударів, 
а гості — чотири. Однак і 
після цього команда зали
шилася на п'ятнадцятому 
місці. \

«Зірка» проведе чотири 
матчі на своєму полі. В 
першому з них — 29 липня 
вона прийматиме футболіс
тів спортивного клубу 
м. Чернігова,

„ДИНАМО“— 
„ЗІРКА“—5:4

Ось як в зоні пройшли ІНШІ 
ігри: «Фрунзенсць» (Суми) — 
сТаврія» (Сімферополь) — 1:2, 
СК (Чернігів) — «Авангард»: 
(Севастополь) — 1:0, «Ко
лос» (Полтава) — «Локомотиве 
(Херсон) — 1:2, «Хімік» (Севе- 
родонецьк) — «Локомотив» (Він» 
киця) — 2:1, «Шахтар» (Кадіїв
ка) — «Будівельник» (Терио« 
піль) — 0:3, СК (Луцьк) 
«Кривбас» (Кривий Ріг) — 0:в 
(пенальті 4:3), «Авангард» (Ров
но) — «Суднобудівник» (Мико* 
•паїв) — 3:2, «Шахтар» (Макіїп« 
ка) — «Говерла» (Ужгород) «ч 
3:0, «Локомотив» (Донецьк) 
«Буковина» (Чернівці) ■» 2:0. І

р. МИХАЙЛОВ, 1

За редактора Б. КУМАНСЬКИЙ.
------------------------------------------------------



СУБОТА, 28 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 8.05 - Ко
льорове телебаченню Гімнасти
ка дат всі*. (М). 9.20 — Но
вини. (М). 8.3(1 — Музична
програма за лнстамв глядачів 
«У вашому домі». (М). 10.00 — 
Кольорове телсбачешіо. < Все
союзна худо.ннч лотерея». 
(М). ГО.ЗО — «Здоров’я». На
уково - поиулаока програма. 
(М). 11 .00 — Теплохід наш на
зивається «10. Лєрмонтов». 
Телевізійний нарис. (М). 11.15

"„МОЛОДЯ Ü КОМУНАР' 26 липня ІМЗ року,5

—» Для школярів. В. Каверін. 
«Шкільний спектакль», (М), 
12.40 — «Людина, Земля, Все
світ». (М). 13.10 - «Співробіт
ники». Вистави Астрахансько
го театру драми Імені Кірова. 
(Кіровоград). 15.10 — «Кірово- 
градиінпл жнивує». Інформа- 
иінйіііі випуск. (Кіровоград). 
15.35 — «Очевидно неймовір
не». (М). 16.30 — Кольорове 
телебачення. Концерт радян
ської пісні. (М). 16.45 — Ко
льорове телебачення. Відирят- 
т» X Всесвітнього фестивалю 
молоді та студентів. (Переда
ча з Берліна). (ЛІ). 21.00 — 
Програма «Час», (М). 21.30 — 
«Музика театру». (М). 22.33 — 
Спортивна програма. (ЛІ). 
23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.10 - 
Програма передач. (М). 12.15 
— «За заковами робітпнчої

честі». (Дніпропетровськ). 12.50 
— Музичний фільм. «Стрчнн 
серця». (Харків). 13.25 — Для 
дітей. «Пісенька для всіх»; 
Вистава. Ворошилопградськога 
теаіру ляльок. (Ворошилов- 
град). 14 30 — «Жнива третьо
го, вирішального» (К-ДК 
14.45 — «Солдатські кон
верти». (Львів). 15.30 — Те
лефільм. «Продавець повітря», 
(Перша серія). (К). 16.33 — 
«Київська панорама». (К). 
17.20 — Інформаційна програ
ма «Вісті». (К). 17.50 — Ху
дожній фільм «Нас четверо». 
(К). 19.00 — Лііжнародннй
матч з легкої атлетики між 
МОЛОДІЖНИМИ ОЛІМПІЙСЬКИМ!» 
збірними СРСР — США. (Оде
са). 20.30 — Інформаційний 
огляд «На ланах республіки». 
(К). 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — І. Касу- 

мов. Р. ЕйдбелІ. .«Для чого, ти 
живеш?». Вистава Азербайд
жанського Російського драма
тичного театру Імені С. Вергу» 
на. (Донецьк). В перерсі •«• 
Вечірні новіші». (К).

НЕДІЛЯ. М ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 ~ Ран
кова гімнастика для дітей. 
8.20— Новини. (Мі). 9.39—Кольо
рове телебачення. Для дітей. 
«Приходь, казко». (Л4), 10.00 
— «Служу Радянському Сою
зу». (М). 11.00 ~- «Музичний
кіоск». (М). 11.40 — Кольорове 
телебачення. Програма .мульт
фільмів. (М). 12.15 — «Сього
дні — День Військово-Мор
ського Флоту СРСР». (М). 
12.33 — Кольорове телебачен
ня. Концерт. (М). 13.00 — Ко
льорове телебачення. Худож
ній фільм «Дуель». (М). 14.30 
— «Творчість народів світу».

(М). 15.00 — «Екран моло
дих». «Хіб з двсі»адіій\и?»ї 
(Донецьк). • 16.13 — інформа« 
ційна програма «Вісті». (К). 
17.00 — «Клуб ківолодорожейд. 
(М). 18.00 — Кольорове теле
бачення. Чемпіонат ..СРСР а 
футбола. ЦСКА — «їпартлв».
У перерві — новннв. (М). 20.15 
— Телевізійний театр мініатюр 
«Наполовину всерйоз». (М). 
21.00 — Програма «Час». (М), 
21.30 — Кольорове телебачен- 
ни. На X Всесвітньому фести
валі молоді та студентів. (М). 
22.15 — Чемпіонат світу 1 Си
ропи з веслуаанвя «а байдар- 
хах і каное. (Передача з Фін
ляндії). (ЛІ). 23.00 — Нови
ни. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.00 — 
Для школяріи. «Піонерів в по
ході». (Ворошиловград). 11.40 
— «Сільські обрії», (Дкіпро- 

петровсьн). 12.16 «- «Очима 
уудажника». Заслужений д|н« 
мистецтв УРСР В. Єнзшгеа, 
(Харків). 12.00 — Програмі» 
ипукоио-популярннх фільмів, 
(К). 14.03 — Телефільм «Про- 
даасць повітря». II серія, (К), 
13.00 — «Сілмька годній*-.
(М). 16.00 — «Літератури! 
стрічі». (М). 16.50 — «Золатй 
пряжка», Влстлва Калінін. 
ського лялькового театру. (К)« 
18.00 — Першість СРСР з фуїт 
йола. СКА (Ростои-на-Дону) 
«Динамо» (Київ). В перерві Ц 
передача «В Ім’я миру». (К), 
20.00 — Першість СРСР з футі 
била. «Дніпро» — «Арарат*« 
11 тайм. (К). 20.45 - «На добі 
раніч, діти!». (К), 21.00 
Програма «Час». (М). 21.30 
Художній фільм. (К). 23.00 — 
Естрадний концерт. (Львів), 
23.30 — Вечірні новині». (К).

АНУДИ ПІТИ ВЧИГИСЯ7Ш
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРйФЕСШНО-ТЕІНІЧНЕ УЧИЯИЩЕ И2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ
для під,-отсеки мулярів, малярів, штукатурів, 

теспяріс, плиточників-лицювальників-мсзаїстів — 
строк навчання 1 рік;

мапярів-штукатурі», сголярів-теслярів, монтаж
ників конструкцій — мулярів — сірок навчання 
2 роки.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком еїд 15 де 20 років з ссвітсіс за 3, 9, 10 
класів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням) об
мундируванням, спецодягом, підручниками і 
одержують третину сум, зароблених ними на ви
робничій практиці, Час навчання в училищі зара
ховується в загальний трудовий стаж.

Училище мас добру матеріальну базу для під
готовки неагіфікоааних спеціалістів, обладнані ка
бінети, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки 
художньої самодіяльності, технічної творчості, 
спортивні секції.

Випускники мають право вступу до вищих і се
редніх спец:апьних учбових закладів на пільгових 
умовах.

Випуснники-відмінники можуть бути направлен! 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех
нічної ссьіти, де навчання проводиться при пов
ному державноАіу забезпеченні.

При училищі е вечірня школа, де учні зможу (Ь 
одержати середню освіту.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт, свідоціво г.ро освіту (оригінал), 
довідну з місця проживання, про склад сім’ї, 
форма № 286. иисть фотокарток розміром 
3X4 см.

і Документи приймаються до 15 серпня 1973
І року

Початок навчання — 1 вересня 1973 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вуп. Леніна, 19, 
; вхід із вуп. Декабристів, № 3, телефон 2-47-54.
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КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учнлияіе готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості з таких спеціальностей:

апаратник варіння ьукру—слюсар, центрифугуваль- 
яик, сатураторник-штукатур-маляр, оператор фільт
рів — штукатур-маляр, випарювальннк-муляр, брига
дир вапняновнпалквальної печі — муляр, набнрач 
дифузійних ножів — електрогазозварник, оператор ди
фузії — електрогазозварник, електромонтер, слюсар 
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, 
пабнрач дифузійних ножів — токар по металу, опе
ратор дифузії — токар по металу, центрифугуваль- 
ник-столяр, апаратник варіння цукру — столяр.

Учні, які закінчать училище, будуть направлені иа 
роботу на цукрові заводи.

Приймають юнаків і дівчат вікон від 15 років, що 
закінчила 8, 9 і 10 класів, без вегунвнх екзаменів, за 
конкурсом пі оцінках, які вказані в документах про 
освіту. До групи електрогазозварників та електро
монтерів приймають віком від 16 років.

Учнів забезпечують безплатним триразовим харчу
ванням, одягом, білизною, взуттям тощо, вони одер

жують одну третину заробітку в період практики.
Гуртожитком в вершу чергу забезпечують сиріт і 

дітей інвалідів Вітчизняної війни і прані.
Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня школа.
До заяви про вступ до училища із зазначенням 

обраної спеціальності вступники додають: свідоцтво 
про народження або паспорт, документ про освіту, 
характеристику зі школи або з місця роботи, довідку 
про стан здоров’я (форма №,,286), довідку з місця 
ярожіївашія-із назначениям складу сім’ї, автобіогра
фію і шість фотокарток (3X4 см).

Заяви приймаються до 10 серпня. -
Всі вступні.«!) проходять співбесіду з членами 

приймальної комісії. На співбесіди з’являтися в стро
ки, зазначені у виклику або вказані особисто при 
подачі документів.

Почзток навчання з і вересня.
Адреса училища; Кіровоградська обл., Новомирго- 

родський район, с. Каиітанівка.* ДИРЕКЦІЯ.

(V

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКАСЕРЕДНЯ ШКОЛА-1НТЕРНАТ
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДО 1—10 КЛАСІВ

При вступі слід подати такі документи: заяву па 
ім’я директора, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця роботи батьків, медичну довідку про 
стаи здоров’я, довідку про єпідоточеиня, особову
сирову учня.

Навчання ведеться українською мовою, з іноземних 
мов вивчаються англійська та німецька. З нового па- 
вчального року вводиться в 9—10 класах виробниче 
навчання з спеціальностей: для дівчат — машинопис-

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МЕЛІОРАТИВНЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ Ж 1 
оголошує прийом учнів

иа 1973—1974 навчальний рік по спеціальностях:
З строком навчання 1 рік:
машиністи екскаваторів (віком 17 років), машиніс

ти бульдозерів, скреперів, грейдерів (17 років), трак- 
тористи-машнністи широкого профілю (16 раків), ма- 

■ шнністн автомобільних кранів (17 років), шофери з 
кваліфікацією слюсаря (17 років), малярн (юнаки і 
дівчата 16 років), штукатури (юнаки і дівчата 16 ро
ків), муляри (юнаки 16 років).

З строком навчання 2 роки:
механізатори меліоративних робіт з правом працю

вати на екскаваторах, скреперах, грейдерах, бульдо
зерах і інших землерийних машинах (віком 16 років), 

електрогазозварники (юнаки і дівчата 16 років); 
штукатурн-маляри (юнаки і дівчата 15 років).
Учні, зараховані до училища, забезпечуються три

разовим безплатним харчуванням, стипендією, спец
одягом, а ті, які гостро потребують — гуртожитком.

З строкам навчання 6 місяців з числа" демобілізо
ваних з лав Радянської Армії з стиппшсю 75 кар
бованців на місяць:

Маїшіиіегії бульдозерів, скреперів, грейдерів, газо-Наша адреса і телефони
Зтеиж ГСГі^ Кіровограді, еул. Луначзрського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та сіддїпу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськоло-патрістичного вкхсваннв тв спорту — 2-46-87«

БК. 00720. Індекс 61197» 

електрозварники, машиністи-трактористн, машиніста 
екскаваторів.

Зарахування до училища провадиться без вступних 
екзаменів.

В період проходження виробничої практики учні 
стримують 100 процентів заробітної плата.

Для вступу до-училища слід подані такі доку
менти:

свідоцтво про освіту (не нижче 8 класів); свідоцт
во про народження і паспорт, при виповненні 16 ро
ків; характеристику зі школи або з останнього місця 
роботи, довідку з місця проживання і про склад сім'ї; 
автобіографію; трїі фотокартки розміром 3X4 см.

Початок занять з І вересня 1973 року.
Випускники одержують направлення па роботу в 

організації Міністерства водного господарства.
При училшдї працює вечірня школа.
Адреса училища: м. Олександрія Кіровоградської 

області, Корнстовське шосе. їхати автобусом № 4 до 
зупинки Олександрійське сільське профтехучили
ще № 1. ДИРЕКЦІЯ.
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Газета виходить у вівторок, четвер, 
суботу.

•«молодоп КОММУНАР» - 
оріан Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, т. КнровогрБД.

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

поліграфії І книжково? торііолі, 
м. Кіровоград, пул. Гліпки, 2,

Зам. № 13308. Тираж 57 500, 

стенографія, для хлопців — автосправа.
При школі прапкю філіал Оленсапдрійеьпої музичної 

«воля.
Школа розташована п сслпші Пантаїена і мхе зручне аа- 

хізпичие та аитобуско сполучення » усіма містами та райо 
нами області.

Прийом документів щоденно Э 8 до ]6 години, крім 
неділі.

Зз довідками звертатись в канцелярію шиоли-іитер-
иату.

Адреса школи: м. Олександрія, еел. Пвнтаївка.
ДИРЕКЦІЯ.

ХОРОШОГО ВАМ
ВІДПОЧИНКУ

. І
Чудовий це відпочинок — світлого сонячного дня 

мчати по річці на човні/ І якщо ви вусе придбали 
човна, пам'ятайте — хороший додаток до нього —. 
підвісний двигун.

Підвісні двигуни відзначаються високими конст-» 
руктивним-и і експлуатаційними якостяМй, прості в 
управлінні, нрдійні.

Не забудіге також придбати та п необхідні для 
відпочинку речі, як рюкзак і намет. Образно кажу
чи, рюкзак і намет — це путівка на курорт, ще не 
визначений на карті. ■

і ЧОВНИ, ПІДВІСНІ ДВИГУНИ ДО НИХ, РЮКЗАКИ, 
'намети пропонують МАГАЗИНИ споживчб? 
І КООПЕРАЦІЇ.

УКООПТОРГРЕКЛАМА,
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