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В ЦК Л кем УКРАЇНИ

ПРО РЕСПУБЛІКАНСЬКУ
ЛЕН« ЕСТАФЕТУ 
'УДАРНИХ КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
СПРАВ, ПРИСВЯЧЕНУ 
50-рінте присвоєння
КОМСОМОЛУ
ІМЕНІ В. І. ЛЕНІНА

12 липня 1974 року виповнюється 50 років оід дня 
присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна. Півстоліття 
на прапорі комсомолу гордо сяє ім’я великого вчите
ля і вождя трудящих усього світу, творця Комуніс
тичної партії і Радянської держави — Володимира 
Ілліча Леніна. Це знаменна дата в житті комсомоль
ців і молоді Країни Рад, всіх радянських людей. На
роджений в горнилі пролетарської революції, Ленін- 

4 ЙД^кий комсомол пройшов героїчний шлях боротьби і 
праці, заслужив всенародну повагу і довір'я.

«З перших днів свого існування, — відзначається в 
постанові ЦК КПРС «Про 50-річчя ВЛКСМ та завдан
ня комуністичного виховання молоді», — комсомол 
виступив як активна революційна творча сила радян
ського суспільства, школа підготовки переконаних 
борців за справу комунізму, посів важливе місце в 
усьому політичному, господарському та культурному 
житті країни».

Ленінське ім’я безмежно дороге й близьке комсо
молу. Перейменування РКСМ у Ленінський комсо
мол стало яскравим підтвердженням безмежної 
вірності членів Комуністичної Спілки Молоді ідеям 
ленінізму, виражало їх волю й тверду рішучість 
по-ленінському жити, трудитися й вчитися.

Комсомольці й молодь республіки готуються відзначити 
50-річчя присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна новими 
успіхами в боротьбі за здійснення ленінських заповітів, за 

• будівництво комунізму в нашій країні. Широкого розмаху 
4, Л набуло соціалістичне змагання юнаків і дівчат за достроко- 

■9 вс виконання зобов'язань третього, вирішального року 
п’ятирічки, історичних накреслень XXIV з’їзду КПРС. Чис
ленні комсомольські організації по-діловому розгортають 
підготовку до знаменного ювілею, виступають з цінними іні
ціативами й починаннями. Зокрема, підвищені трудові зобо
в'язання взяли на себе комсомольсько-молодіжна бригада 
аптоскрепсристів Сергія Сосннцького, яка працює на споруд
женні Каховської зрошувальної системи, — Всесоюзній удар
ній комсомольській будові, комсомольсько-молодіжні колек
тиви заводу «Ліукачівприлад» Закарпатської області, комсо
мольсько-молодіжна бригада Володимира Москальця з київ
ського заводу «Арсенал» імені В. і. Леніна.

Знаменній даті присвячені оіляд класних комсомольських 
організацій і груп «Партії на вірність присягаємо», респуб
ліканська експедиція школярів «В країну знань», республі
канський огляд учбових груп профтехучилищ.

ЦК ЛКСМ України схвалив патріотичні ініціативи і 
почини передових комсомольсько-молодіжних колек
тивів, комсомольських організацій, направлені на за
безпечення гідної зустрічі 50-річчя присвоєння ком
сомолу імені В. І. Леніна. В рамках Всесоюзного Ле
нінського заліку «Рішення XXIV з’їзду КПРС — в 
життя» буде проведена республіканська Ленінська 
естафета ударних комсомольських справ, присвячена 
цій знаменній даті.

Обкоми, міськкоми, райкоми ЛКСМУ, первинні 
комсомольські організації в ході естафети повинні 

і посилити роботу по пропаганді серед молоді марк- 
| систсько-ленінського вчення, виховання юнаків і дів- 
і чат в дусі глибокої відданості справі Комуністичної 
| партії, ідеалам комунізму, радянського патріотизму 

та пролетарського інтернаціоналізму. Першочерго
вим обов'язком кожного комсомольця повинен бути 
заповіт В. І. Леніна — вчитися комунізму.

В період підготовки до ювілею буде проведена 
ударна трудова вахта «50-річчю присвоєння комсомо
лу імені В. 1. Леніна — особисті рекорди продуктив
ності праці», огляди трудових справ комсомольсько- 
молодіжних колективів, взаємоперевірка ходу зма
гання між ними, організовані ударні суботники, не
дільники по будівництву культурно-побутових і спор
тивних споруд, закладання нових садів, скверів, пар
ків і т. д.

Комітетам комсомолу запропоновано обговорити 
цю постанову на комсомольських зборах, широко 
підтримати патріотичні ініціативи і починання молоді, 
направлені на гідну зустріч славного ювілею, забез
печити активну участь всіх комсомольців, кожного 
юнака і дівчини з проведенні Ленінської естафети 
ударних комсомольських справ, присвяченої 50-річчю 
присвоєння комсомолу імені В. І. Леніна.

Запроваджена республіканська книга-рапорт «Ле- 
н.нська естафета», яка побуває у всіх областях рес
публіки.

Перебування естафети в області комсомольські 
організації повинні використати для дальшого підви
щення трудової і політичної активності молоді, мо
білізації юнаків і дівчат на гідну зустріч ювілею. Ши
роко розгорнути рух молоді за право внести в кни
гу-рапорт запис про свої трудові звершення із честь 
присвоєнну комсомолу імені В. І. Леніна.

В червні 1974 року в ЦК ЛКСМ України буде про
ведено зустріч переможців республіканської Ленін
ської естафети. Встановлено, що учасники зустрічі 
нагороджуються Почесною грамотою ЦК ЛКСМУ, їх 
імена заносяться в книгу-рапорт «Ленінська еста
фета».

Переможцям естафети надається право взяти 
участь у поїздці до міста Москви для покладання 
квітів до Мавзолею В. І, Леніна.

ЦК ЛКСМ України закликав комсомольців, всіх 
юнаків і дівчат республіки ударною працею і відмін
ним навчанням відзначити 50-річчя присвоєння ком
сомолу імені В. 1. Леніна — знаменну дату в історії 
ВЛКСМ.

Хай нашим девізом в щоденній боротьбі за побу
дову комуністичного суспільства буде: «З іменем Ле
ніна — скрізь, завжди, у всьому!».

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ВІВТОРОК, 31 липня 1973 року

орган ОДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

УЧАСНИКАМ X ВСЕСВІТНЬОГО 
ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ 
«ЗА АНТИІМПЕРІАЛІСТИЧНУ 
СОЛІДАРНІСТЬ МИР І ДРУЖБУ»

м. Берлін.
Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас, посланців 

молоді і студентства світу, які зі
бралися в стоянні Німецької Де
мократичної Республіки на X Все
світній фестиваль.

X фестиваль — велика і важли
ва подія не тільки у вашому жит
ті; він привертає до себе пильну 
увагу всіх прогресивних і миро
любних сил.

Молоде покоління в паші дні, 
відчуваючи езою частку відпові
дальності за долю миру і краще 
майбутнє людства, активно вклю
чається в боротьбу за те, щоб 
усім народам була забезпечена 
можливість займатися творчою 
працею в умовах міцного миру і 
міжнародної безпеки. Молодь де
далі активніше сприяє зусиллям, 
спрямованим на розрядку міжна
родної напруженості, утверджен
ня принципів мирного співіснуван
ня у відносинах між державами з 
різними суспільними системами, на

X ВСЕСВІТНІЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ
У столиці Німецької Демократичної 

Республіки — Берліні проходить X Все
світній фестиваль молоді і студентів. 
У ньому беруть участь представники 
молоді більш як 140 країн. Молоде по
коління Країни Рад представлене на 
фестивалі тисячею її кращих синів і 
дочок — представниками 43 національ
ностей. «За антиімперіалістичну солі; 
дарність, мир і дружбу!» — головний 
лозунг X Всесвітнього.

Делегати і гості фестивалю з вели
чезним інтересом зустріли вітальний 
лист Генерального секретаря ЦК КПРС

розвиток широкого співробіт
ництва.

Той факт, ще під лозунгами фес
тивалю зібралися представники 
всіх континентів, різних політич
них, ідеологічних і релігійних по
глядів, свідчить про міцніючу со
лідарність молоді, її прагнення до 
взаєморозуміння і спільних дій в 
ім'я миру.

Висунута XXIV з’їздом КПРС 
Програма миру і конкретні кроки 
з метою її реалізації знаходять 
позитивний відгук серед найшнр- 
ших кіл світової громадськості, в 
тому числі у молоді. Ця миролюб
на політика зустрічає зростаючу 
і дедалі активнішу підтримку то
му, шо вона проводиться в інтере
сах усіх народів, великих і малих, 
тому, що вона відповідає споді
ванням і надіям людей на життя, 
вільне від усіх форм соціального і 
національного гніту.

Проте, щоб зробити нинішній, в 
цілому позитивний розвиток між
народної обстановки необоротним,

товариша Л. 1. Брежнєва учасникам 
ювілейного форуму молоді.

Урочисте відкриття X Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів відбулося 
23 липня на стадіоні Молоді світу. 
Учасники міжнародної фестивальної 
естафети доставили сюди 9 фестиваль
них факелів, запалених у містах, де 
відбулися попередні молодіжні форуми. 
Складені в однії, ці факели запалили 
над стадіоном погонь X Всесвітнього 
фестивалю в Берліні.

На відкритті молодіжного форуму 
були присутні Перший секретар ЦК

ВОНИ СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ

Григорій Назаренко з колгоспу імені 
XXI з’їзду КПРС Бобринецького району. 
Скосив 213 гектарів, намолотив 5700 
центнерів.

Микола Б о »“ж о з колгоспу імені Горького Долин- 
ського району. Скосив 172 гектари, намолотив 5429 
центнерів. 

Нині перехідний червоний вимпел Знам’янського міськкому комсо
молу у комбайнера колгоспу «Октябрь» ЛЕОНІДА БУЗЬКА. Фото 
ліворуч — активну участь комсомольці цього господарства беруть у за
готівлі кормів для худоби. Тут створено кормодобувну бригаду, яка 
веде заготівлю сіна, сінажу, соломи.

Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

потрібні будуть ще рішучі зусилля 
всіх прогресивних і миролюбних 
сил, їх активні спільні дії. Молодь 
має відіграти важливу роль у бо
ротьбі за ліквідацію вогнищ війни 
і напруженості, що несуть серйоз
ну загрозу міжнародній безпеці, у 
відверненні будь-яких спроб реак
ційних, агресивних сил відродити 
дух «холодної війни», перешкоди
ти справі національного визволен
ня, демократії і прогресу.

Радянський Союз, додержуючи 
ленінських принципів, незмінно по
даватиме підтримку народам, які 
борються за свою свободу, івердо 
і послідовно здійснюватиме курс 
на гарантування миру, безпеки і 
рівноправного співробітництва.

Від душі бажаю вам нових ве
ликих успіхів у зміцненні антиім
періалістичної солідарності, взає
морозуміння. дружби молоді і сту
дентства в інтересах зміцнення 
миру, безпеки народів і соціально
го прогресу.

Л. БРЕЖНЄВ

СЄПІІ Е. Хонеккер, Голова Ради Мі
ністрів ПДР В. Штоф, інші партійні, 
державні і громадські діячі НДР.

Голова національного фестивального 
комітету НДР, Перший секретар ЦК 
СЄПІІ Е Хонеккер, який виступив на 
торжестві, сердечно вітав представил« 
ків молоді світу і побажав їм великих 
успіхів у здійсненні благородних зав
дань фестивалю.
Після урочистого маршу делегацій 

відбулася спортивна частіша свята.
(ТАРС).

Василь Опашнянський з колгоспу «Прогрес» Ново- 
миргородського району. Скосив 148 гектарів, намо
лотив 5397 центнерів.

Crop Гаврилов з колгоспу «Путь Октября» Онуф- 
ріі'ського району. Скосив 150 гектарів, намолотив 
5086 центнерів.

Ілля Семерик з колгоспу імені XXI з їзду КПРС 
Знам’янського району. Скосив 135 гектарів, намоло
тив 4917 центнерів.

Василь Лисенко із радгоспу імені Димитрова Усти- 
нівського району. Скосив 127 гектарів, намолотив 
4670 центнерів.

«КОЛОС-73»
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СЕРЕД ПЕРШИХ В КРАЇНІ
За результатами першого етапу Все

союзного огляду-конкурсу науково-тех
нічної творчості молоді, що проходить 
під девізом «П'ятирічці — ударну пра
що, майстерність і пошук молодих», в 
числі кращих раціоналізаторів Радян
ського Союзу визнано і Олександра Ан- 
тоиенка, інженера-технолога цеху мета
локонструкція Олександрійського елек
тромеханічного заводу.

Під час першого етапу огляду Сашко 
подав шість раціоналізаторських пропо
зицій. направлених на підвищення про
дуктивності і умов праці та поліпшення

СТОТИСЯЧНИЙ ВІДВІДУВАЧ— ОЛЕІІКА
В цей день, як і в попередні. 

Канівська бібліотека-музей А. П. 
Гайдара гостинно зустрічала 
екскурсантів з усього Радян
ського Союзу.

Познайомитись з героїчним 
життям пнсьменпика-воїна Ар
каді« Гайдара прийшли служ
бовці з Кустаная, Тюмені, До
нецька, робітники з Кисла, Ки
шинова, дошкільнята з Канева, 
відпочиваючі з Харкова, Мур
манська, Ростова-на-Дону, сту
денти з Горького, Мінська, Ле
нінграда.

І, звичайно, школяр! з Черка
щини, Комі ЛРСР, Дніпропет
ровська. Всього понад 1400 чо
ловік.

Та, напевно, най щасливішим 
відвідувачем музею 17 липня бу
ла учениця 7 класу 29-ї Кірово
градської середньої школи 
Оленка Лстаф’спа. Вона приїха
ла в Канів разом зі своїми од
нолітками з піонерського табору 
«Червоні вітрила». Олеикз ста
ла стотисячним відвідувачем 
музею А. П. Гайдара.

Юному ювіляру було піднесе
но букет квітів. її тепло приві
тали працівники бібліотеки-му- 
зс'ю, вручили пам'ятний дару
нок, значки, гайдарівські книги.

Нз згадку про перебування в 
музеї письменника дівчинка за
лишила такий запис а книзі 
вражень:

«Я пдруге відвідую музей 
А. II. Гайдара. і ніби знову зу
стрічаюсь з улюбленим пись
менником. Дуже вдячна за тс, 
що в музеї так турботливо збе
рігається пам’ять про героїчне, 
мужнє і прекрасне життя Арка- 
дія Гайдара. Велике піонерське 
спасибі творцям музею за їх 
працю».

А. ВЕРХОГЛЯД, 
завідуючий фондами 
Канівської бібліотеки- 
музею А. П. Гайдара.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР**

якості продукції, які дали річний еконо
мічний ефект на суму 49 тисяч 100 кар
бованців.

Постановою Центральної Ради Всесо
юзного Товариства раціоналізаторів і ви
нахідників йому присуджено першу пре
мію в розмірі 300 карбованців, Диплом 
та нагрудний знак лауреата премії 
В'ГВР. В минулий четвер КОМСОМОЛЬЦІ 
заводу поздоровляли юного раціоналіза
тора з нагородою.

Г. БІЛАН, 
голова обласної ради ВТВР.

Надія Хоменко — в числі кращих доярок колгоспу 
імені Леніна Олександрівського району. Молода доярка 
намагається опанувати всіма «секретами» улюбленої 
професії. І розумі«, що успіх прийде при поєднанні 
знань, передового досвіду і сумлінної наполегливої пра

ці. Зараз Надія Хоменко йде з перевиконанням своїх со
ціалістичних зобов’язань.

На ф о і о: Надія ХОМЕНКО.
♦ото В. ЛЮБЧЕНКЛ.
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ЯКБИ не надзвичайно сильний 
струмінь повітря, що дме з роз

критих воріт, здалося б, що заходиш 
до величезного льоху. Близько трьох
сот метрів сходів, поруч — рейки, по 
яких час від часу гуркочуть взгонет- 
ки з вантажами.

Головний штрек шахти «Олександ
рійська». Ще на початку шляху почи
наєш думати, що гумові чоботи мог
ли б бути легшими, а шолом з елек
тролампою — зручнішим.

Проте, пройшовши кілька підзем
них кілометрів, і наблизившись до 
лави, розумієш, що жодної зайвої 
речі в амуніції шахтаря немає. Гумо
ві чоботи і незграбна, попервах, бре- 

УВЕРТЮРА 
зентова спецівка добре захитають те
бе від води, а каскетка оберігає го
лову від ударів об товсті колоди, які 
підтримують «стелю» сімдесяти метро
вої товщини. Місцями вона нависає 
дуже низько і без шолома треба бу
ло б володіти майстерністю цирково
го еквілібриста, щоб вчасно ухилити
ся від б алии...

Разом з секретарем комсомольської 
організації шахти Миколою Кравчен
ком ми йдемо в чорному мороці, 
оздобленому білими плямами ліхта
рів, йдемо вздовж гуркотливого 
транспортера, який швидко несе без
кінечний потік вугілля.

Раптом, неначе над самим вухом, 
затріщало трухляве дерево.

— Спокійно, — сказав Микола. — 
Ремонт.

І дійсно, за хвилину ми підійшли 
до двох робітників. Кріпильник К. М. 
Доненко разом з напарником міняв 
стару дерев'яну раму. А незабаром в 
шум транспортеру влились нові зву
ки. Микола крикнув на вухо:

—- Забій!
Ми прийшли до лавр. Тут починає

ться вугілля. Вугледобувний комп
лекс, розумна і сильна машина, що 
прийшла на зміну кайлам і відбійним 
молоткам, могутніми гідравлічними 
«лапами» підтримує товщу землі. В 
такій щілині працює комбайн. Ось він 
рухається поперек забою, і, неначе 
гігантський кріт, відриває лапами 
ротора темнокоричневе груддя вугіл
ля. А за ним в невловимому для сто
роннього ока ритмі танцюють зірки 
ліхтарів забійників.

Рівний пульс напруженої, злагод
женої, хоч і важкої праці. Тут ані на 
хвилину не можна загаятись, розмаг
нітитись. Транспортер підхоплює ву
гілля від комбайна та все підставляє 
і підставляє чисту стрічку. Недарем
но стрічковий транспортер називає
ться безкінечним!

Гуркоче комбайн, завиває, вмикаю
чись, двигун конвейєра, блискає чер
воний сигнальний ліхтар. І хоч звуки 
ці непридатні для концертної залп, 
все ж хочеться їх назвати увертю
рою, увертюрою праці. Бо звідси ву
гілля потрапляє на брикетні фабрики, 
а потім — до котелень, топок тепло
вих електростанцій, щоб, перетворіїв-
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шксь на електричний струм, рухати 
тисячі електродвигунів, давати тепло, 
світло.

За «дяригеиським пультом — змін
ний інженер комсомолець Станіслав 
Кульбашіїйй. «Дует» ведуть машнніс- , 
тії вугільного комбайна М. К. Дем
ченко та М. М. Бобков. Свої «партії» 
в цьому «оркестрі» виконують гірничі 
робітники забою А. Жилій- С. М. 
Смалець, В. О. Семченко та інші. 
Всього — дванадцять. І від кожного 
залежить успіх роботи зміни. Працю
вати в забої довіряють найдостойні- 
тим. Ось тому, йдучи сюди, до лави, 
ми не помітили на вугільному кон
вейєрі жодної порожньої ділянки.

Нарешті гуркіт комбайна затих. 
Чотирнадцять нуль-нуль. Кінець змі
ни. Шахтарі стомлено опускають 
руки.

Шлях на-гора нам здався напрочуд 
довгим. Мабуть, їм теж. Надворі об
личчя вдоволено всміхається сонцю, 
а руки тягнуться в кишеню за кури
вом. В шахті собі нього не дозволиш.

ГЛИБИН
За півгодини хлопці вихоДя+ь з ду

шової, чисто одягнені, веселі, при
вітні.

— Ну що, Миколо, — звертаючись 
до мого гіда, жартує той, хто в шах
ті сердито кричав, щоб я не світив в 
очі машиністу. — Показав хлопцеві, 
де в нашому «по~рібї» картопля, а де 
огірки еолові? — Шахтарі сміються.

А тим часом в конторі дільниці під
рахували: 500 тонн вугілля видала 
на-гора зміна. Це — майже дев’ять 
залізничних вагонів! Змінний план 
виконано на 101,5 процента.

За півроку колектив шахти видо
був 253 тисячі тонн палива при плані 
248 тисяч. Саме колектив, а не лише 
шахтарі, бо цей успіх підготували і 
прохідники, і кріпильники, і підземні 
електрослюсарі, і робітники внутріш- 
ньошахтного трапспорту.

На «Олександрійській» ударно тру
дяться чотири комсомольсько-моло
діжні колективи. Група підземних 
слюсарів (групкомсорг Микола Лев
ченко), група електромеханічного це
ху (групкомсорг Тамара Коваленко), 
комсомольські ланки по доставці ма
теріалів (ланковий Микола Попов) 
та по ремонту електровозів (ланко-, 
вий Василь Червінський).

Володимир Осипчук, Володимир 
Філіпов та інші хлопці з ланки Чер- 
вінського зобов’язались забезпечува
ти щомісяця електровозну обкатку 
250 погонних метрів виробок. За пів
року вони перевиконали своє зобов’я
зання, забезпечивши електровозну 
обкатку більш, ніж на сто погонних 
метрів.

Для колективу Кульбашного робо
чий день скінчився. Пого місце зай
няла нова зміна, і знову могутнім по- 
током плине з надр олександрійської 
землі буре вугілля...

М. ВІДЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Олександрія.

її/ РАСУЄТЬСЯ сонцем 
дозріле колосся . хлі

бів, вклоняється до шляху, 
яким щомиті мчать авто
машини, наповнені бурш
тиновим зерном, Ведуть 
їх зосереджені, заклопо
тані водії. Глянеш на 
них — в очах гордість, та, 
що живить наснагою не 
тільки їх, а всіх, хто дбає 
про хліб.

Гарний урожай вирости
ли хлібороби Петріесько- 
го району. Ними вже про
дано Батьківщині 28 726 
тонн хліба. Багато сил 
докладено трудівниками 
Для успішного збиран
ня врожаю. Цьому пере
дувала тривала й напру
жена підготовча робота. 
Все направлено на те, 
щоб зібрати урожай швид
ко, без втрат.

Гаряче відгукнулися хлі
бороби району на лист 
комбайнерів Української 
PCP до всіх механізаторів 
країни. Після його обгово
рення ще раз було ре
тельно перевірено техні
ку. Приступаючи до косо
виці хлібів, кожен агрегат 
маа позначку «Д-73».

Серед екіпажів району, 
що працюють на жнивах, 
чимало комсомольсько- 
молодіжних. Всього їх а 
районі — одинадцять. Пет- 

рівським РК ЛКСМУ ство
рено штаб жнив, який ре
тельно стежить за ходом 
збирання врожаю, змаган
ням екіпажів. Успішній ко
совиці зернових у значній 
мірі сприяє ідеологічна 
робота. Кожен трудівник, 
працюючи в полі, не пови
нен бути відірваний від 
життя. Йому необхідно 
знати, чим живе наша 
країна, все, що відбуває
ться навколо, відчувати 
ритм сьогодення.

Разом з першим секре
тарем Петрівського рай
кому комсомолу Таїсою 
Образцовою ми вирушили 
в кілька господарств ра
йону, зустрілися із жни
варями.

...Хліба розляглися під об
рію до обрію. Легенько віяв 
вітерець. Від Ного подиху пше
ниця хвилювалась, і кожен ко
лосок ніби видзвонював ніжну 
мелодію. Десь недалеко гурко
тів комбайн, розрізав ранкову 
тишу, стверджуючи, що саме 
там тепер йде боротьба за 
хліб.

Ми під’їжджали до кол
госпу Імені Карла Маркса. 
Таїся розповіла, що п ньому 
трудиться три комсомольсько- 
молодіжних екіпажі. І серед 
них — Миколи Малиці. Хлопці 
Дружно працюють, згуртува
лись у міцний колектив. І, ні
би підтверджуючи слова сек
ретаря, на флагшгоц! біля 
контори колгоспу розвівайся 
прапор, піднятий напередодні, 
на честь екіпажу Миколи. 
Хлопці завоювали перше міс
це в колгоспі, а в польовому 

стані про подію коротко опо
відала «Блискавка». Потім 
широко було розказано про 
героїв дня, їх настирливість і 
досягнення у комсомольській 
стіннівці. І так кожного разу 
члени штабу жнив колгоспу 
імені Карла Марнса поспіша
ють сповістити односельчан, 
хто сьогодні попереду.

Комсомольська органі
зація господарства разом 

шсаа для Віктора
• «Блискавка» розповіла

про екіпаж Малиці
• Агітатор вийшов у поле
• Культармійці — передовикам

з партійним бюро склала 
план організаційно-масо
вої роботи на час збиран
ня врожаю. Ним передба
чено безперебійне забез
печення трудівників газе
тами, журналами, читання 
лекцій та інше.

Є чим займатись в на
пружену пору жнив і по- 
літінформаторам та агіта
торам, Це, в першу чергу, 
їм належить знайомити 

трудівників з провідними 
документами сучасності, 
інформувати про основні 
події.

У сусідньому колгоспі 
імені Чкалова ми мали 
змогу познайомитись з 
молодим агітатором ком
сомольцем Василем Ца

ренком. В обідню перер
ву біля агрегатів зібрали
ся засмаглі на сонці, при
порошені пилом механіза
тори. Василь вже чекав на 
них. Вони згуртувалися бі
ля нього, і хлопець почав 
бесіду. Говорив про підго
товку до 70-річчя II з'їзду 
РСДРП, про його значен
ня. Розмова була корот
ка, але змістовна. Крім 
Василя, працюють безпо

середньо в полі його друзі 
Віталій Фесенко, Володя 
Ткаченко. Хлопці розпові
дають про стан збирання 
зернових в колгоспах ра
йону, області. Зразу ж 
проводять паралелі з ре
зультатами рідного кол
госпу. Йде роз'яснення 
питань зовнішньої політи
ки нашої країни.
О КОЛГОСПУ імені Чкало-

’ ва маршрут проліг до 
радгоспу « Пстріпський». До 
місця, де працював агрегат 
комсомольсько - молодіжного 
екіпажу Віктора Горба, ми 
їхали, ніби золотим тунелем. 
Потім нараз він обірвавсв. і 
перед нами виринув комбайн. 
Кілька хвилин спостерігали за 
впевненими рухами Віктора, 
котрий зосереджено віп свого 
крассня. Сипалось і сипалось 
добірне зерно з бункера ком
байна, віцергь наповнюючи 
кузоп автомашини.

За Віктором та 
друзями - комбайнерами 
спостерігали не лише ми. 
Тут же були й члени агіт
бригади сільського Будин
ку культури. Вони привез
ли вітання трударям. А в 
ньому пісні та вірші, при
урочені жниварям. З їх 
виступу ми дізналися, що 
Віктор змагається з до
свідченим комбайнером 
Василем Козаковим, який 
впевнено йде попереду не 
тільки ■ КОЛГОСПІ, в Й І 
районі. Віктор намагається 
не відставати, в усьому

иого

наслідує старшого товари
ша, а той допомагає, ра
дить, контролює.

Сільську агітбригаду го
тував до виступу директор 
Будинку культури Юрій 
Ганус. Сам він на час жнив 
пішов у помічники до Вік
тора Горба. Юрій розповів 
нам про те, що культар
мійці виступають часто пе
ред жниварями. Люблять 
свою справу аматрри сце
ни Таїса Дорощуй, Галина 
Павлова та інші.

Ми поверталися до Петрово
го в пізній час. Розмова точи
лась в одному руслі. Бесідува
ли про жнива. Комсомольсько- 
молодіжні екіпажі, говорила 
Таїса. стали учасниками зма
гання. оголошеного обласною 
молодіжною галетою «Моло
дий комунар». За ходом зма
гання уважно слідкують у ра
йоні. І хай не завжди петрів- 
чани попереду, але те, що 
вони змагаються, додає їм 
сил, заохочує. Таїса розповіла 
і про те, що на молодих жен
ців, переможців змагання, че
кають вимпели та грамоти 
рай кому.

Селище зустрічало ве
чоровою прохолодою, за
спокійливими сутінками. А 
до елеватора есе мчали 
машини, наповнені зерном. 
Бій за врожай третього, 
вирішального, продовжу
ється.

М. МІКЕЛЬ, 
спец. кор. «Молодо
го комунара».

Петрівськнй район. '
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SSSSSSSS СЛУЖБА ПОБУТУ НА ЖНИВАХ................... _J-
З опор.

В НЕБІ — один лиш розжарений 
диск сонця. Ні хмаринки. Від спе

ки немає де й голову заховати. В гор- 
пересихає від спраги. А вода ледь 
закіпає в бочці. І тут, як по щу

чому велінню, із-за пагорба винирну
ла машина. За нею — інша.

— Перекур, хлопці, — різко за
гальмувавши, кидає комбайнерам Во
лодимир Загнибіда —- шофер авто
лавки, — водички з льодом не ба
жаєте?

«Глузувати наду
мався, чи що? — у 
кожного із женців 
майнула думка. — 
Так зараз не до 
жартів.

Але, коли поба
чили, як Володи
мир почав розкла
дати свої това
ри, -— стали заглу
шувати мотори.

Торгівля закипіла. За ситром та мі- 
•Цільною водою враз черга з'яви
лась, Потім уже почали розбирати 
свіжі, ще гарячі пиріжки, котлети, пе
чиво, цукерки. Курці радіють, що й 
про них не забули. Є й цигарки, і 
сірники.

А вже як вгамували спрагу, почали 
розглядати й промислові товари. А їх 
тут — на будь-який смак, на будь- 
який запит. Бо Бобринецька райспо- 
живспілка завчасно подбала про за
безпечення трудівників жнивного по
ля- товарами підвищеного попиту.

— Найкращий трикотаж, фарфоро- 
фаянсовий посуд, взуття, швейні ви
роби — в першу чергу трудівникам 
сільського господарства, — не без 
гордості пояснює інструктор органі- 
зац;ї і техніки торгівлі райспоживспіл- 
ки Д. Т. Корнівецький.

І справді, центр торгівлі в Бобри- 
нецькому районі зараз перенесено в 
поле. Туди, де йде напружена битва

ЦЕНТНЕРИ ХЛІБИ 
І ПРОЦЕНТИ ВДЯЧНОСТІ

за хліб. Кожен день торгівлі в полі 
дає виручку до трьох тисяч карбо
ванців.

Працівники ж прилавка намагаю
ться не тільки своєчасно доставити 
товар безпосередньо на місце робо
ти споживача, а й задовольнити за
пити.

Так, наприклад, завідуючій Витязів- 
ським парфюмерно-галантерейним 
магазином Даріі Ненашевій надійшла 
заявка на килими. І завідуюча прямо 
на поле вивезла п'ять килимів і ото
варила всіх бажаючих.

Про трудівників жнивного поля по
турбувалась не тільки райспоживспіл- 
ка а й побутовики. Кожного ранку від 
районного побутового комбінату 
від'їздить автомашина. Правда, її 
швидше назвеш пересувною майстер
нею. Бо тут і швейна машина, і стіл 
для прасування, і дзеркало. Словом, 
^се необхідне для пошиття і ремонту 
одягу. І на все це господарство —- 
одна лише хазяйка — Ліда Пуга- 
ченко.

Спочатку, коли їй запропонували 
цю незвичну і, порівняно нову робо
ту — майстра по виїзду — завага
лась. Спробуй догоди всім: замовни
ки будуть з різними смаками. Але, 
коли почала працювати, — всі сумні
ви розвіялись. Зустрічають її, як рід
ну. Проводжаючи, завжди говорять: 
«Коли ж ви до нас ще завітаєте?».

— Через тиждень, — відповідає Лі
да. І її машина мчить в іншу бригаду.

А через тиждень вона знову у сво
їх старих знайомих. Уже привезла го
тові замовлення, бере нові. І так 
щодня.

План у Ліди Пугаченко великий. 
Виконує вона його успішно. За мину
лий місяць, наприклад, на 110 про
центів.

Шкода, що ніхто не веде обліку 
процентів вдячності. А вони найго
ловніші у працівників сфери обслуго
вування.

Г. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Бобрниецькпй район.

вПРИДОШІ і tt1U&

(Г* АШК.О-О-О! — долинає дзвінкий голос 
Раї Верстсльник. — Я мурашник зна- 

йшла... Та який великий!
Лісничий Кононенко неквапливо ховає в 

кишеню записничок, 
визначає напрямок і 
тільки тоді рушає на 
клич. Проте дуже ско
ро ного хода втрачає 
поважність — пере
стрибуючи через куші 
і рівчаки, він поспі
шає побачити воло
діння комах.

Смішно було б зви
нувачувати лісничого 
в недостатній солід
ності — адже Сашко
ві і його друзям, чле- 

. нам шкільного лісня- 
ім. Яші Матвієн- 

ка. всього по чотир
надцять років. Ліда 
Тернава, Оля Погоре
лова, Олег ГІорадько, Сашко Шумськпй 
учні сьомого класу СШ № 1 смт. Олександ
рівни. За чотири роки існування лісництва 
(а його створили в 1970 році на базі Олек
сандрійського) юні лісники виконали чимало 
робіт. На їхнім рахунку дев’яносто виготов

лених шпаківниць, шістдесят кілограмів зі
браного насіння, сорок розселених мурашви- 
ків. Доводиться доглядати за розсадником: 
на сьогоднішній день у володінні школярів 
п’ять гектарів Із саджаннями, п’ятдесят — 
справлені сіянці. Крім того, піонери контро
люють лісосмуги, які мають неабияку цін 
кість для всього зеленого господарства.

Разом з тим діяль
ність шкільного лісни
цтва не обмежується 
самою лише «лісовою 
практикою». Цікаві 
бесіди, розповіді, екс
курсії проводять з 
дітьми старші товари
ші — лісничий Я. Ли
чак і викладач І. Ка
линиченко. Це розши
рює не тільки пі
знавальні інтереси уч
нів, але н виховує в 
них найкращі люд
ські почуття.

...Завзято працюють 
юні любителі приро

ди. Недаремно республіканський конкурс 
на краше шкільне лісництво визнав лісни
цтво імені Яші Матвієика кращим у нашій 
області.

Ю. РОЗЕНШТЕЙН, 
інструктор обласного відділення 
товариства охорони природи.

Старшочлвеники Добрізської середньої школи Вільшанського району працюють у виробничій 
бригаді місцевого колгоспу. Серед краших ланка, де бригадиром дев ятикласниця Валентина 
Самойлова. Лавка отримала вимпел передовика соціалістичного змагання, присудженого партій
ною організацією місцевого колгоспу.

На фото: шкільна виробнича ланка за роботою, па передньому плані - Валентина 
Самойлова. фото Ц,РКАИА,

П’ЯТА, ТРУДОВА ЧВЕРТЬ

МАЙСТЕР
ВРОЖАЇВ — 
ШКІЛЬНА, 
ВИРОБНИЧА

Виробничій бригаді Новгоролківської СШ № 2 
колгосп імені Леніна цього року виявив високе 
довір'я: плекати хлібне поле площею в 25 гекта
рів. Довіра така не випадкова. Давно зарекомен
дували себе члени бригади сумлінними, дисциплі
нованими трудівниками, не один рік добиваються 
вони успіхів у вирощенні різних сільськогосподар
ських культур. «Майстрами високих урожаїв» на
зивають шкільну виробничу у районі. Ось і ни
нішнього року юні хлібороби гідні цієї похвали. 
Непоганий урожай зібрали вони на своєму полі: 
по 47 центнерів з гектара дала «Аврора», а «Кав
каз» ше більше — по 49 центнерів!

Про складові успіху виробничої бригади розпо
відає директор Новгоролківської СШ № 2 П. Ф. 
Козуб:

— Найперше наголошу на тому, що основне 
джерело поповнення хліборобських, механізатор
ських кадрів трьох прилеглих до школи колгос
пів — «Іскра», «Перемог?» та імені Леніна — йде 
за рахунок учнів нашої школи. І я переконаний, 
визначальну роль у виборі нашими випускниками 
сільських професій відіграло членство їх у шкіль
ній виробничій бригаді. Адже протягом кількох 
років старшокласникп-внробничиики з ранньої 
весни до глибокої осені в полі: беруть участь у 
посівній кампанії, доглядають посіви, збирають 
урожай па закріплених за ними площах.

Так, цього року кілька випускників нашої шко* 
ля одержали направлення колгоспу, місцевої ком
сомольської організації у сільські професійно-тех
нічні училища, сільськогосподарські виші та се
редні учбові заклади. Безперечно, з цією рекомен
дацією їм буде набагато легше стаги студентами 
обраних учбових закладів Думається, то гака 
практика себе повністю виправдовує, бо до землі 
повертаються не випадкові люди, і не для того, 
щоб відробити пару років.

Звичайно, успіх значно залежить від керівни
цтва. Вважаю, що нашим учням в цьому плані 
поталанило. Хороших мають наставників. Це — 
головний агроном колгоспу імені Леніна В. С. Тп- 
моФієнко. керівники виробничої бригади вчителі 
В. І. Печешок та Л. Я. Шаповалова. І знову під
креслю, що єдино правильним напрямком навчаль
но-виховного пронесу у бригаді вважається вихо
вання в учнів — членів бригади поваги, любові до 
хліборобської прані, щоб вони розумілися в різних 
'агрономічних заходах, у важливості правильного 
її своєчасного їх проведення. Такий .метод поста’ 
новки роботи сприяє виробленню у дітей само* 
стійкості, відповідальності за себе і за товариша, 
любові до буденних, земних і разом з тим роман
тичних професій колгоспника.

Гектари, оброблені руками членів шкільної ви
робничої — то велика допомога колгоспу. Та не 
менш важливий й Інший бік участі учнів у звер’ 
шениі справ колгоспних, я саме: усвідомлення ни
ми доконечної потреби робленої справи, бачення 
у запашному караваї і частку своєї праці.

А. БАБАК.
Новгородківський район,

І «ЗІРКА»-СК
(Чернігів)—2:0

Яблоков. Та умови 
були такими, що

На матч з командою 
спортивного клубу міста 
Чернігова кіровоградська 
«Зірка» вийшла у дещо 
зміненому складі. Воро
та захищав Микола Буд- 
ганий, повернувся в 

І команду Валерій Седа
чев, який виступав цент- 

[ ральним захисником. У 
І лінії нападу грали Бо

рис Говорунов і Вален- 
I тин 
І ГРИ

футболістам важко було 
показати свої здібності« 
Після дощу на футболь
ному полі утворилися 
калюжі і м'яч часто за
стрявав у них десь в се
редині, а то й на почат
ку свого польоту.

і Гра проходила з пере- 
I мінним успіхом. І все ж 

атаки господарів лолй 
були дещо гострішими
1 небезпечними. Коли 
йшла 22 хвилина першо
го тайму, Говорунов по
дав зліва м’яч на штраф
ний майданчик чернігів
ців, а Віктор Ступак вмі
ло розпорядився них,« 
Ще один гол провели 
кіровоградці з участю 
Ступака у другому тай
мі. Воротар зупинив 
м'яч, пробитий форвар
дом, але втратив конт
роль над ним. Віктор Ка-

І щей, що надбіг, добив 
м'яч у сітку воріт,

«Зірка» виграла з ра
хунком 2:0. Наступний 
матч кіровоградці про
ведуть на своєму полі
2 серпня. Вони приймав 
тимуть команду «Фрун* 
зенець» з м. Суми.

В. СТЕПАНИ ЕНКО.
'і . т.я—і

За редактора 
Б. КУМАНСЬКИЙ.

■ВПЯаВНВММШ«
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ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СЕРЕДА, 1 СЕРПНЯ. ПЕР 

ШЛ ПРОГРАМА. 9.35 — Но 
вини. (М). 9.45 — Для дітей. 
«Відкриваєм календар». (Пе
редача з Донецька). (М). 10.15 
— Художній фільм «Покло
нись вогню». (ЛІ). 11.40 —
«Щоденник змагання». (М). 
11.50 — Кольорове телебачен
ня. «На X Всесвітньому фес
тивалі молоді та студентів у 
Берліні». (М). 13.50 - «Сіль
ські зустрічі». Телевізійний 
нарис. (ЛІ). 15.30 — Для дітей. 
«Колюча фортеця». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. (Угорщина). 111 серія. 
(М). 16.00 — «Бесіди про ви
ховання». (М). 16.30 — «Мол
давський мільйон». Телевізій
ний нарис. (М). 17.00 — Ко
льорове телебачення. «На X 
Всесвітньому фестивалі моло

ді та студентів у Берліні». 
(М). 18.00 — «Кіровоградщніїа 
жнивує». (Кіровоград). 18.10
— «Поезія М. Ісаковського». 
(М). 18 30 — Музичний нарис. 
(Передача з Одеси). (М). 19.00
— Кубок СРСР з футболу 
Півфінал. «Дніпро» (Дніпро
петровськ) — «Арарат» (Єре
ван). Передача з Дніпропет
ровська. (К). 21.00 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 21.30 — Кольо
рове телебачення. «На X Все
світньому фестивалі молоді та 
студентів у Берліні». По за
кінченні — новини. (ЛІ).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.45 - 
«Хлібна нива». (Херсон). 17.60
— «Де йшли з боями загони
Ковпака*. (Львів). 17.30 — 
Для дітей. «Сонечко». (Оде
са). 18.00 — Телефільм «Вір
ність». (К). 18.30 — Реклама, 
оголошення. (К). 19.00 — Ін
формаційна програма «Вісті». 
(К). 19.30 — Творчий вечір 
Заслуженого артиста УРСР 
В. Сєчкіна, (К). 20.15 — «Ек
ран молодих». «Зустріч з тан
цем». (Дніпропетровськ). 21.00
— «На добраніч, діти!». (К). 
21.15 — Програма «Час». (М).
21.45 — Художній фільм «Бать
ко». (К). 23.20 — Інформації!-

ннн огляд «На ланах респуб
ліки». (К). 23.25 — «Вечірні
новини». (К).

ЧЕТВЕР, 2 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.35 — Но
вини. (М). 9.45 — Кольорове 
телебачення. «На X Всесвіт
ньому фестивалі молоді та 
студентів у Берліні». (М).
10.45 — «Людина І її справа». 
(Передача з Челябінська). 
(ЛІ). 11-15 — Для школярів. 
Є. Пермяк. «Золота сорочка». 
Телевізійний спектакль. (М). 
12.50 — Виступ національного 
театру танцю Сінгапура. (М).
13.35 — Програма Цілиноград
ської студії телебачення. (М).
15.30 — Для дітей. «Колюча 
фортеця». Телевізійний бага
тосерійний художній фільм. 
(Угорщина). 4 та 5 серії. (М).
16.35 — «Орбіта дружби». 
(Харків). 17.05 — Для школя
рів. «Вогнище». (Донецьк).
17.30 — Розповідь про II з’їзд 
РСДРП. «Більшовики». (К). 
18.00 — Новини. (ЛІ). 18.10 — 
«Хліб іде». (М). 18.20 — Кон
церт учасників художньої са
модіяльності. (Передача з 
Куйбіїшспа). 18.30 —■ «Кірово- 
градщнна жнивує». Інформа
ційний випуск. (Кіровоград),

18.45 — Оголошення. (Кірово- 
і рад). 18.50 — Телефільми.
(Кіровоград). 19.00 — Інфор
маційна програма «Вісті». (К). 
19.25 — Кольорове телебачен
ня. «Ваша думка». (М). 20.00
— Прем'єра телевізійного ху
дожнього фільму «Червоний 
готель». (М). 21.00 —■ Програ
ма «Час». (М). 21.30 — «Спі
ває народний артист СРСР 
А. Іванов». (М). 22.15 — Ко
льорове телебачення. «На X 
Всесвітньому фестивалі моло
ді та студентів у Берліні». По 
закінченні — повний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.15- 
«Жнпва третього, вирішально
го». (Дніпропетровськ). 16.35
— «Розповіді про професії». 
(М). 17.05 — Кольорове теле
бачення. Для школярів. «Твор
чість юних». (М). 17.30 — «На 
здобуття Державної премії 
СРСР 1973 року». (ЛІ). 18.03 - 
ФІльм-концерт «Російські візе
рунки». (К). 18.30 — «Про ве
ликих і маленьких». (М). 19.25
— Концерт. (Харків). 20.30 —
«В ім’я миру». (К). 20 45 —
«На добраніч, діти!». (К). 
21.00 — Програма «Час». (М).
21.30 — Художній фільм «Міс
то під липами». (К). 23.05 — 

Інформаційний огляд «На ла
нах республіки». (К). 23.10 — 
«Вечірні повний». (К).

П'ЯТНИЦЯ, З СЕРПНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.35 — 
Новини. (ЛІ). 9.45 — Телеві
зійний художній фільм. «Чер
воний готель». (Польща). (ЛІ).
10.45 — «В ефірі — «Моло
дість». (М). 11.35 — «Індустрія
— селу». (ЛІ). 11.45 — Концерт
Костромського академічного 
Хору профспілок. (М). 12.15 — 
«Шахова школа». (ЛІ). 12.45 — 
«Уральські будні». (М). 15.00 
-• Для дітей. «Колюча форте
ця». Телевізійний багатосерій
ний художній фільм. (Угор
щина). (і серія. (М). 15.30 —
«Російська мова». (ЛІ). 16.15 — 
«Наука — сьогодні». (ЛІ). 16.45
— До Днів культури республі
ки Куба в СРСР. (ЛІ). 17.00 — 
Кольорове телебачення. Для 
дітей. Телефільм. (М). 17.30 — 
«Подвиг». До 30-річчя Кур
ської битви. (ЛІ). 18.00 — Ко
льорове телебачення. «На X 
Всесвітньому фестивалі молоді 
та студентів у Берліні». Това
риська зустріч з футбола. 
«Динамо» (Берлін) — «Дина
мо» (Ліосква). (Передача з 
Берліна). В перерві — новини.

1373 року, ——
(М). 19.45 — < Кіровоградщніїа 
жнивує». (Кіровоград). 19.55 — 
Оі о.тоїцсіііія. ( Кіровоград), 
20.00 — «Вечірня розмова». 
(Кіровоград). 21.00 — Програ
ма «Час».(Лі) . 21.30 — Кольо- 
рове телебачення. «На X Все
світньому фестивалі молоді та 
студентів у Берліні». По за-', 
кінченії! — новини. (М). •

ДРУГА ПРОГРАМА. 16.25 — 
«Туристськими стежками» « 
(Дніпропетровськ). 16.55 —*
«Жнива третього, вирішально
го». (Львів). 17.10 — Для ді
тей. Ляльковий фільм «Чому 
у зайців довгі вуха». (К).
17.30 — Тележурнал «Партійне 
життя». (Запоріжжя). 18.00 —• 
ФІльм-концерт. «Роздум». (ЛІ).
18.30 — «Вони визволяли Ки
їв». (К). 19.00 — Інформацій
на програма «Вісті». (К). 19.45 
— «Наші прем'єри». В. Тур. 
«Факел». Тслсвистава. (К),
20.45 — «На добраніч, діти!». 
(К). 21.00 — Програма «Час», 
(ЛІ). 2І.30 — Продовження ви
стави «Факел». (К). 22.30 — 
«Співає Юрій Гуляєв». (К). 
23.10 — Інформаційний огляд 
«На ланах республіки». (К). 
23.15 — «Вечірні новини». (К).

КУДИ ПІТИ вчитися?
КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ
ТОРГОВЕЛЬНЕ 
УЧИЛИЩЕ

ПРИЙМАЄ УЧНІВ 
НА 1973—1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
продавець промислових товарів (строк навчавші: 

на базі середньої школи — 1 рік, на базі неповної се
редньої школи — 2 роки);

продавець продовольчих товарів (строк навчання: 
на базі середньої школи — 1 рік, на базі неповної ce

il редньсї школи — 2 роки);
контролер-касир (строк навчання: па базі серед

ньої школи — 1 рік);
продавець оформлювач вітрин (строк навчання на 

і базі середньої школи — 2 роки).

I
і Приймають осіб віком від 16 до 25 років, які мають 

освіту за 8, 10, 11 класів.

До заяви, у якій зазначити вибрану спеціальність, 
вступники додають: документ про освіту, копію сві
доцтва про народження, автобіографію, довідку з міс
ця проживання, медичну довідку (форма № 286), ха
рактеристику із школи або з осіннього місця роботи, 
4 фотокартки (3X4 см.).

Учні, які успішно вчаться, одержують стипендію 
(26 крб., а звільнені в запас — 60 крб. на місяць).

Особи, які закінчили училище, користуються пільга, 
ми при вступі до інституту радянської торгівлі.

Приймання документів — по 15 серпня.
Випускників училища направляють на роботу у 

місцеві торги і відділи робітничого постачання Кіро
воградської області.

Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, вул. Но
ва, 5.

ДИРЕКЦІЯ.

НОВЕ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В ГРУПИ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 31 СТРОКОМ 
НАВЧАННЯ З РОКИ

З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
маляри, штукатури, лицювальники-плитковики- 

мозаїсти, монтажники по монтажу стальних і залізо
бетонних конструкцій, електрогазозварники, столяри- 
тесляри, монтажники конструкцій-муляри.

Після закінчення училища учні одержують диплом 
за спеціальністю та атестат про середню освіту. На 
спеціальності приймаються юнаки та дівчата на строк 
навчання 1—2 роки з освітою за 8—10 класів, віком 
15 років і старші.

Всі учні знаходяться на повному ’ державному за
безпеченні. Іногородні забезпечуються гуртожитком. 
Під час виробничої практики учні одержують 33 про-

центи заробітку. Учні, які знаходяться на домашньо
му режимі, одержують компенсацію за харчування 
в розмірі 17 карбованців на місяць. Групи, укомплек
товані з десятикласників, навчаються за скороченими 
програмами і одержують стипендію в розмірі 30 
карбованців на місяць.

Вступники подають такі документи: заяву на ім я 
директора, автобіографію, паспорт або свідоцтво 
про народження, документ про освіту, довідку з міс
ця проживання, характеристику, 6 фотокарток 
(3X4 см), довідку про профілактичні щеплення.

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: м. Олександрія, вул. Нагорна. 

їхати автобусом «А» до зупинки «ОМПТУ № 7». Те
лефон 51-8-42.

ДИРЕКЦІЯ-

КІРОВОГРАДСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ
ОБЛПОБУТУПРАВЛІІШЯ

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ 
РОБІТНИКІВ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

закрійник чоловічого, жіночого і дитячого верх
нього одяуг;

закрійник жіночого плаття і чоловічих сорочок.
Приймають кравців з досвідом роботи не менше 

З років та освітою за 8—10 класів. Строк навчання — 
11 місяців;

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 1

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

ІТа базі 8-річної освіти з набуттям середньої освіти 
строк навчання 3 роки:

—• токарі по металу, слюсарі механоскладальних 
робіт, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники, слю
сарі електромонтажники.

На базі 10—11-річної освіти з строком навчання 
1 рік:

— машиністи електромостових кранів «- електро
слюсарі; токарі по металу.

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

Час навчання в училищі зараховується в трудовий 
стаж.

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

Для вступу на навчання в учнлінце слід подати та-

кі документи: заяву особисто, свідоцтво про народ
ження 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 — триразовим' без

платним харчуванням, вихідним і робочим одягом та 
взуттям;

з строком навчання 1 рік — стипендією в розмірі 
ЗО карбованців на місяць.

В період виробничої практики виплачуються кож
ному учню 33 проценти від вартості виготовленої 
продукції.

Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Гуртожитком забезпечуються юнаки.
Адреса училища: м. Олександрія, мікрорайон 

Жовтневий, вул. Ватутіна, № 1, телефон № 51-4-08. 
Автобусом їхати до зупинки «Жовтневе селище».

Наш адреса і телефони
Зтои5Ц. ГСЩ Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36, 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи -> 2-45-36, відділу вій* 
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Газета виходить 
у вівторок, четиер, 

суботу,

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глііжи, 2,

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград,

кравець чоловічою, жіночого та дитячого верхньо
го одягу;

фотограф, годкннккар-гравер.
Приймають осіб з освітою за 8—10 класів. Строк 

навчання — 2 роки;
взуттсвик по індивідуальному пошиттю і ремонту 

взуття (осіб з освітою за 8 класів. Строк навчання — 
1,5 року);

перукар широкого профілю (осіб з освітою за 10 
класів. Строк навчання — 1,5 року);

приймальник широкого профілю (осіб, віком не 
молодше 18 років. Строк навчання для осіб, що ма
ють професію служби побуту — 1,5 місяця, для ін
ших — 3 місяці);

муляр-штукатур (осіб з освітою 8—10 класів. Строк 
навчання — 1 рік). «

До училища приймають осіб обох статей, віком від 
16 до 35 років.

Час навчання в училищі зараховується у загальний 
трудовий стаж.

Учні одержують стипендію (20 крб. на місяць), а 
іногородні — ще й квартирні (3 крб. на місяць).

Вступники подають на ім’я директора заяву, на
правлення сільської або міської Ради депутатів тру
дящих і районного або міського побутового комбі
нату із зазначенням вибраної професії, автобіогра
фію, характеристику, свідоцтво про . народження 
(оригінал), документ про освіту, довідки з місця 
проживання і про склад сім'ї, медичну довідку (фор
ма № 286), 3 фотокартки (3X4 см.).

Документи приймаються до 25 серпня.
Початок навчання -—зі вересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, провуп. Велико* 

висківський, 2, Тел. 3-20-17,
їхати автобусами №№ 5, 8, 19 і тролейбусами 

№№ 1, 2, 3 до зупинки «Автовокзал». >
УКРИОБУТРЕКЛАМА.
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