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В РАХУНОК 
УКРАЇНСЬКОГО
МІЛЬЯРДА

Мільярд пудів. Таке 
зобов'язання ' хліборобів 
республіки на жнивах 
нинішнього року. Молоді 
Кіровограду теж скнів- 
но включишся в це 
змагання, Найкращих

результатів нині добили' 
СЯ члени КОМСОМОЛЬСЬКО- 
молодіжної бригади кол
госпу імені Каліі-.іна 
Олександрійського райо
ну. Колективу вручено 
пере хід н ий Ч средний

прапор обкому комсомо
лу ^Кращій комсомоль
сько-молоді усній бригаді 
на збиранні врожаю».
З року в рік вагомішим стає 

колос. Минули часи, коли з 
гектара збирали в бригаді 
20—25 центнерів зерна. Орієн

тир тепер на 45—50. Ось і нині 
молоді механізатори вирости
ли дорідний урожай. В госпо
дарстві првіїнм ходом йде ко- 
совинн і обмолот. Високі тем
пи жнив забезпечує добре 
організоване трудове змагання 
між комбайнерами, шофера
ми, трактористами.

Результати жнив відрадні. 
Вже закінчили збирання озн- і 
мої пшениці, ячменю. Озима 
пшениця видала з кожного 
гектара по 45 центнерів, яч
мінь — 40, то вище взяїнх 
зобов'язань відповідно на 11 
та о центнерів.

— Бригада організовано 
проводить жнива, докладає 
усіх зусиль, щоб добитися 
якомога вищих результатів у 
боротьбі за приз двічі Герой 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова, встановлений обко
мом комсомолу, — сказав від 
імені членів бригади, отри
муючи прапор, бригадир В. Га
лушко. — Зобов'язання пере
виконаємо. Хлопці не жаліють 
для цього ані сил, ані снаги.

ю. лівлшников, 
спецкор «Молодого 
комунара».

На фото зліва: перший 
секретар обкому комсомолу 
М. ГАЙДАМАКА вручає 
В. ГАЛУШКУ перехідний Чер
воний прапор; на полі агрега
ти В. БУДАРНОГО та В. Об- 
РЕВКА (фото вгорі).

Рік видання XIV, 

М? 91 (1727). 
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Ціна і коп.

ВРУЧЕННЯ РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 
ОРДЕНА ДРУЖБИ НАРОДІВ

МОСКВА. (ТАРС). У Великому Кремлів
ському Палаці 31 липня відбулось урочисте 
засідання Верховної Ради РРФСР спільно з 
представниками трудящих республіки, при
свячене врученню Російській Федерації ор
дена Дружби народів.

Тепло зустріли присутні товаришів Ю. В. 
Андропова, А. А. Гречка, А. П. Кириленка, 
О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, К. Т. Мазу
рова, А. Я. Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. 
Полянського,' О. М. Шелепіна, П. Н. Деміче- 
ва, М. С. Соломенцева, Д. Ф. Устинова, 
В. І. Долгих.

З промовою на засіданні виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР М. В. Підгорний. Зачи
тавши Указ Президії Верховної Ради СРСР
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про нагородження Російської 
Федеративної Соціалістичної 
орденом Дружби народів, він 
орден до прапора республіки.

З промовою-відповіддю виступив канди
дат у члени Політбюро ЦК КПРС, Голова 
Ради Міністрів РРФСР М. О. Соломенцев.

Палку, сердечну г.одяку Комуністичній 
партії, її ленінському Центральному Комі
тетові за високу нагороду висловили пред
ставники трудящих республіки, які виступи
ли на урочистому засіданні.

З піднесенням учасники засідання прий
няли вітальний лист Центральному Коміте
тові КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, 
Раді Міністрів СРСР.

Радянської
Республіки 
прикріпив

ДРУЖНЯ 
ЗУСТРІЧ

30—31 липня в Криму відбулася 
зустріч керівників комуністичних і 
робітничих партій соціалістичних кра
їн, в якій взяли участь: перший сек
ретар ЦК БКП, голова Державної 
ради НРБ Т. Живков, перший сек
ретар ЦК УСРП Я. Кадар, перший 

• секретар ЦК СЄПН Е. Хонеккер, пер
ший секретар ЦК МІІРП, голова 
Ради Міністрів МНР ІО. Цсденбал, 
перший секретар ЦК ПОРП Е. Те
рек, генеральний секретар РКП, го
лова Державної ради СРР II. Чау
шеску, Генеральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв, генеральний 
секретар ЦК КПЧ Г. Гусак, а також 
член Політбюро ЦК КПРС, міністр 
закордонних справ СРСР А. А. Гро
мімо, кандидат у члени Політбюро 
ЦК КПРС, секретар ЦК КПРС Б. М. 
Пономарьов, секретар ЦК КПРС 
К. Ф. Катушев.

Учасники зустрічі поінформували 
один одного про життя і діяльність 
своїх партій, про розвиток своїх со
ціалістичних держав. Були розглянуті 
питання політичного, економічного 
та ідеологічного співробітництва між 
братніми партіями і країнами. Від
бувся також широкий обмін думка
ми з актуальних міжнародних про
блем.

Документ про підсумки зустрічі 
опублікований в центральних, респуб
ліканських, крайових газетах.

(ТАРС).

І ЗНАМЕННІЙ даті 
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

КИЇВ. (РАГАУ). В столиці Радянської України 
відбулося урочисте засідання партійних, радян
ських, громадських організацій і представників 
трудящих, присвячене знаменній даті — 70-річчю 
II з’їзду РСДРП.

Вступним словом урочисте засідання відкрив 
член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар ЦК 
КГІ України В. В. Щсрбіщькпй. Святкування 70- 
річчя II з’їзду РСДРП, сказав він, збіглося з ще 
однією величезною подією в житті нашої респуб
ліки — вручення Україні ордена Дружби наро
дів. Спільне урочисте засідання ЦК КП України 
і Верховної Ради УРСР, на якому Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв вру
чив високу нагороду Батьківщини, було яскра
вою демонстрацією торжества ленінської націо
нальної політики КГ1РС, непорушної дружби ра
дянських народів.

З доповіддю про II з’їзд РСДРП і його все
світньо-історичне значення виступив кандидат у 
члени Політбюро, секретар ЦК КП України 
В. 10. Маланчук. Він розповів про славшій геро
їчний шлях Ленінської партії, про її боротьбу, 
перемоги і звершення.

Партія Леніна, сказав він, викувала ослику 
всеперемагаючу силу — дружбу народів. Вона 
згуртувала всі нації і народності нашої країни в 
єдину інтернаціональну сім’ю, спаяну ідеологією. 
Партія Леніна перетворила нашу країну в могут
ній оплот миру і дружби народів, у яскравий 
маяк для всіх трудящих земної кулі, які борються 
за своє соціальне і національне визволення.

У братній сім’ї радянських народів Україна 
досягла грандіозних успіхів d усіх галузях еко
номіки, науки і культури. І всім, чого досягла 
республіка, що становить її славу і гордість, ук
раїнський народ зобов’язаний Ленінській партії 
комуністів, соціалістичному ладові, дружбі і 
взаємодопомозі всіх радянських народів.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

НАШ комсомольський внесок— 
ПРАЦЯ УДАРНА, ВРОЖАЙ ЩЕДРИЙ!

Кіровоградщпиа наближається до найвідповідальнішого ру
бежу за великий хліб третього, вирішального року п’ятирічки. 
На жнивному календарі області все меншає днів, коли трудів
ники ланів скажуть: «Першу заповідь перед Батьківщиною 
виконано!».

Сьогодні «.Молодий комунар» розповідає про участь комсо
мольців і молоді Новомиргородського району на збиранні та 
заготівлі хліба ирожаю 1973 року.

Василь СИДОРЕНКО очолює комсомольсько-молодіжний комбайновий екі
паж, який йде першим в змаганні жниварів колгоспу їм. Калііііна. (Читайте 
про нього на 3-й сторінці).

♦сто В. КОВПАКА«
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пєое-
На

сяяла

БЕРЛІН. (Спец. 
ТАРС). Посланці

X
ДРУГИЙ ДЕНЬ
ВСЕСВІТНЬОГО

фестиваль молоді юнена
матографісти з 44 країн.

Мітинг солідарності з на
родами Індокитаю — голос
на подія другого дня фес- 

. тивалю, почався вже п'зно 
ввечері, коли на бсрлінсь- 

, кому небі висипали зірки і 
і вся площа була осяяна про

менями прожекюрів, На 
мітингу були присутні гене
ральний секретар Всесвіт
ньої Ради Миру Р. Чандра, 
президент Всесвітньої Феде
рації Демократичної Моло
ді Р. Вієцці, президент Між
народної Спілки Студентів 
Д. Улчак.

Від імені 
учасників і 
сердечно вітав перший сек
ретар Центральної Ради 
Спілки вільної німецької 
молоді Г. Ян.

На мітингу звучали сер
дечні слова, які переконли
во свідчать про те, що між
народна солідарність про
гресивної молоді міцніс з 
кожним днем.

Юність світу, яка зібрала
ся на свій X фестиваль, за
вершила сьогоднішній день 
багатолюдним мітингом со
лідарності з народами і мо
лоддю В'єтнаму, Лаосу і 
Камбоджі, який відбувся 
пізно ввечері на площі 
Люстгартем у самому цент- 
оі Берліна.

її А ГРУПОЗИЙ метод жни-
* вування у нашому спец- 

госпі перейшли недавно. 
Але достоїнства такої форми 
роботи вже зараз відчутні 
—• продуктивність праці зрос
ла на 35—40 процентів. Ін
шими словами, замість семи 
ходок водії здійснюють два
надцять , що дає змогу до 
мінімуму скоротити простої

і хоч жнива у нашому господар
стві через дощі почались на шість 
днів пізніше, ніж у інших райо
нах, В. Миколаєнко на площі 35 
гектарів намолотив уже 1014 цент
нерів пшениці.

Трохи, відхиляючись від 
теми, хотілось би про Мико- 
лаєнка сказати окремо. Його 
комбайнерський стаж ріс не 
лише в нашому спецгослі. По 
закінченні

ро- 
ЮО- 

на 
ІИСТ 
іни. 
іиа- 
IX і

Дня ■Рднспортують
ХЯІО — жнивує близько 
п.втисячі комсомольців 
і молоді району. Дпя 
всіх категорій молодих 
хліборобів райком ро3_ 
роьмв умови соціаліс
тичного змагання. Пе
реможцям встановлено 
перехідні черевні вим
пели РК ЛКСМУ, по
чесні грамоти, а також 
Цінні подарунки.

В райкомі висить 
та показників 
комсомольсько 
лодіжних екіпажів 
карта бойових дій 
хліоному фронті, 
червоні прапорці 
проти прізвищ 
перших жниварів 
Дня з штабів «Жнива- 
^3» 16 КОЛГОСПНИХ І ОД
НІЄЇ радгоспної первин-

кор. 
юнос

ті планети на другий день 
X Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів на ма
сових мітингах і зустрічах 
заявили про свою непо
хитну рішимість зміцнювати 
солідарність з народами і 
молоддю В’єтнаму, Лаосу 
і Камбоджі. Кілька сот деле
гатів фестивалю зібралися 
в Берлінському університе
ті імені Гумбольдіа, де в 
урочистій обстановці відбу
лося відкриття фестиваль
ного центру «Молодь і 
студенти викривають імпе
ріалізм». Тут же почала 
працювати міжнародна фо
товиставка про злочин аме
риканського. імперіалізму у 
В’єтнамі,

У берлінському конгрес- 
халле, де розташзпаний на
ціональний клуб організа
торів фестивалю, відбулася 
зустріч дружби молоді 
НДР з делегаціями ДРВ і 
РПВ,

Понад сто фільмів, які 
розповідають тро антиімпе
ріалістичну боротьбу і жит
тя молоді на різних конти
нентах, привезли в Берлін

комсомольських 
ор*Ганізвцій надходять 
а Райком повідомлен- 
*я ПРо хід КОСОВИЦІ. 
л °Роєиі це ВІСТІ — 
Фронт збиральних ро- 
&ІТ на .лолодіжних гек- 
гаРах набрав ударних 
темпіе.

Рівняння в змаганні 
Хпіб з молодіжних 

Гектар;в йде на пере
дових комбайнерів, 
шофері8( трактористів, 
ЯК| транспортують со- 
аОллУ від агрегатів. 
'Ірин лад кол\е$£>ної 
праці показують КОМ
СОМОЛЬСЬКО - молодіж- 
Н| тракторні бригади, 
°чолюнаиі В. Лузанів- 
ськилА «, Д, Шевченком.

.•З великим трудовим 
П,ДНЄСЄННЯМ зустріли 
’онани і дівчата Ново-

миргородського райо
ну рішення хліборобів 
України дати україн
ський мільярд пудів 
зерна. Повсюди зараз 
проходять партійні і 
комсомольські збори, 
на яких обговорюють 
матеріали зборів пар
тійно - господарського 
активу Української PCP 
та спільного урочисто
го засіданя ЦК Кому
ністичної партії Украї
ни і Верховної Ради 
УРСР. Єдине прагнення 
всіх звучить на збо
рах — не пошкодувати 
сил і вміння для укра
їнського мільярда.

А. ТАМАШОВ, 
перший секретар 

Новомнргородсько- 
то РК ЛКСМУ.

нізаціях району і 
йшли відкриті ко? 
мольські збори, 
яких обговорили 
комбайнерів Укр< 
Широке схвалення 
йшли на цих збор 
звернення першо 
венціз Маловисківс 
го району. Конкре 
ми ділами вирій 
відповісти юнаки і 
чата в усіх госпо; 
ствах: ударною і 
цею, боротьбою за 
жен вирощений ко

Райком 
очолив 
змагання
боробів на жнивах, 
ло створено 15 ко? 
мольсько - молодім 
комбайнових екіпа 
понад 100 молодих

ЗІ СВЯТА СТИГЛОГО КОЛОСУ
ги И

Ті

комсол 
соціаліст* 
молодих

на
Три 
на- 

трьох 
Що-

ударників, 
ентузіастів

* В. СЕРДЮК, 
секретар партійної організації колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС.

кар- 
роботи
- мо-

погода остан- 
днямн зму- 
бажатн кра- 

хліборобн
прив'язаний 
го місця. їх 
кожного із 
підіймачів, 
ліній,
тощо. тнея мінімального

Робітники ДОМОГЛ В у черзі. Менш як 
простою антомобіліві.'жм випорожняю
ча «і ятнадцять хш’Тарннми зернами 
ться кузови із яіиолпє за одну добу, 
пшениці. Л це дозв<нмому графіку, об- 
прн чіткому погодиііячі автомаиіин. 
слуговувати до тис^

... Кіровоградщі
в бо)НДАРЄНКО.

молодих

ШТРИХИ

II.

землі ті, хто с::т 
бування працею.

лшко По.те меду.
н°му. { екзамен — Важко х
__ ■’“ЛИШИлт-а к:— - --------- *•-

Жнива в зеніті. Турбота про долюл врожаю ви
рішального року п’ятирічки заполонила серця хлібо
робів. Саме в цю пору особливо важлива чітка зла
годженість дій всіх ланок колгоспного виробництва. 
Ще задовго до початку жнив ми продумали заходи 
на період збирання зернових.

Партійка організація колгоспу ио-тійно дбає про молодь 
села, адже сьогоднішні- юнаки й дівчата — його майбутнє. 
Всі назрілі питання вирішуються спільно з комсомольською 
організацією. От і тепер. На честь жнив разом з комітетом 
комсомолу складено план політично-масової роїїоти. Ним 
передбачено забезпечення хліборобів газетами, журналами, 
читання лекцій та інше.

В колгоспі працює група агітаторів та політінфор- 
маторів. Зараз її значно підсилено за рахунок моло
ді села. Для того, щоб охопити агітаційно-масовою 
роботою всіх хліборобів, на обох токах колгоспу 
створено агітпункти. Крім цього, агітатори та політ- 
інформатори працюють безпосередньо в полі. Перед 
жнивами ми провели спеціальну нараду. Обговорили 
завдання па час збирання врожаю та виконання пла
нів продажу державі зернових. Сьогодні в волі ви 
зустрінете молодих агітаторів Валентину Чегут, Вале
рія Мелаїїича, Любов Сарданову та інших. В основі 
їх бесід—матеріали XXIV з’їзду КПРС, квітневого 
(1973 р.) Пленуму Центрального Комітету КПРС, до
повідь Генерального секретаря ЦК КПРС Л. 1. Бреж
нєва на спільному урочистому засіданні, присвяче
ному 50-річчю утворення СРСР. Ведеться широке 
роз’яснення наслідків візиту Л. І Брежнєва до США, 
Франції, ФРН. Гіде розмова про виконання планів і 
соціалістичних зобов'язань. Зараз агітатори та політ- 
інформатори розширили тематику бесід. До них вклю
чено промову тонариша Л. І. Брежнєва на спільному 
урочистому засіданні ЦК КП України та Верховної 
Ради УРСР, присвяченому врученню республіці орде
на Дружби народів.

Збирання врожаю у нашому колгоспі йде повним 
ходом. Вже здано державі 23 тисячі 651 центнер хлі
ба. Зараз в колгоспі жнивує 15 комбайнів. Серед 
екіпажів є два молодіжних. їх очолюють комсомольці 
Григорій Яичурський та Василь Цуркап.

Для успішного висвітлення ходу жнив у господар
стві створено штаб інформації. Щоденно з’являються 
газети-полівки, що розповідають про тих, хто попе
реду, та про тих. хто відстає.

Є що робити у період збирання врожаю і культармійцям 
села. Кожного дня вони виїздять в поле, виступають перед 
хліборобами.
, Дружно жнивують хлібороби нашого господарства. 

Гіде боротьба за кожен колосок. Понад 45 тисяч 277 
центнерів ранніх зернових буде нашим внеском в ук
раїнський мільярд.

Кумачеві пропори 
сьогодні полощуть ви
соко в небі над польо
вими станами, на токах, 
біля правлінь колгос
пів В районі на ниніш
ніх жнивах — це стало 
найпершою прикметою 
ударної праці. Нещо
давно в колгоспі «Про
грес» прапор підняли 
на честь молодого ком
байнера Василя Опош- 
нянського, який утри
мує першість у змаган
ні жниварів. Жнива на
зивають 
справжніх 
хлібної ниви. І серед 
них — чимало 
хлібодарів.

В переддень косови
ці в усіх первинних 
комсомольських орга-

ра- 
/КО- 
'ни— 
или 
ців- 
іар- 
іра- 
ко- 
ІЮС, 
олу 
чне 
хлі
бу. 

ІСО- 
ІНМХ 
жів, 
во-

головний 
МЕТОД 
жнив

їжджають автомашини. З різ
них колгоспів Новомиргородсь- 
кого району ведуть сюди доро
ги. Але вантаж, як правило, 
один. Пшениця. Немає потреби 
пояснювати причину такої зако
номірності. Суть ___________
її розкривається 
дуже просто — 
Кіровоградщи н а 
жнивує.

Хоч 
німії
шує 
щого, 
здійснюють спраижнісінькпіі подвиг. 
Колн з-за несприятливих умон пору
шується чітка системи передачі хлі
бів — «поле — комбайн — тік», на 
пойму потужність вступає до ладу ін
ша: «тік — заготзерно».

Чудновська Любов — водій з кол
госпу «Маяк комунізму» перед до
щем на своєму гацику встигла зроби
ти три ходки. Стільки ж — Ті товариш 
по професії з колгоспу «Україна» 
Володимир Лукич. Його самоскид 
вже вивантажив в амбари вісім по
ловиною тонн добірного зерна. Кож
ного дня Володимир здійснює сім, 
вісім хлібних рейсів при нормі чоти
ри ходки — цс досягнення чимале.

Зрозуміло, що пшениця не

завжди достатньо суха. Тоді й 
включаються у виробничий про
цес стаціонарні сушилки при 
потокових лініях, які дозволяють 
за годину засипати е комори 
72 тонни готового зерна. Крім 
того, існує ще й пересувна су
шилка. Вона обслуговує невели-

а вія швидко і 
ти гає всюди зі 
щоб не яро- 
Молоді робіт- 

атенко та 3 і на 
ч відмінно пра- 
адяки їх праці, 
тників прийнято 

запявно-в ЩЦРИХ лшин...
Репортаж з головної комори району

кі партії хлібів. Але директор 
хлібоприймального пункту Ана
толій Тимофійоаич Тарасенко 
розуміє користь малої механіза
ції. Адже для прийому заплано
ваних 57 тисяч тонн хліба мас 
велике значення будь-яка техні
ка, будь-який агрегат, що допо
магає людям у виконанні важ
ливого завдання. Щодо праців
ників, то на них /ложна поклас
тись повністю. Приклад показує 
секретар парторганізації елек- 
трозварювальник Валерій Іванс-

вич Маслов. Ц 
безвідмовно В' 
своїм апаратом, 
стоювала техніка, 
ниці Галя Черев 
Федоровсьна тея 
цюють. Саме заі
праці інших робі тину 

_________ треІОГО зерна.
ва* означає, 
не мсомолка 
кол волинська 
ля ше свою

а су- 
майстер 

• свого робочо- 
івить справність 

авто- 
потокових 

агрегатів

ЛИ Ігорі ю. 
рольний 
ши

до і
Цікаї.інадцятм 

іритота 
Речених 

зерноочи

і знає
лабо-

Виграють на сонці 
тарні зерна пшениці 
тут гори. Головна диспет
черська нового врожаю 
колгоспу імені XX і ї з'їзду 
КПРС — тік працює аа 
повну потужність (Фото 
внизу).

Разом з дорослими тмт 
трудиться шкільна вироб
нича бригада. (Фото вгорі 
зліва).

Частий гість на току - 
агітатор Валерій МЕЛА 
НИМ. (Фото н центрі).

Фото В. КОВПАК А..

Той день запам’ятався всім надовго 
своєю незвичністю і неповторністю. Жнива 
ми почали в нашій бригаді зі свята. Пря
мо біля поля вишикувались всі три ком
байни, тут же зібралися всі члени нашої 
бригади, численні гості. Під звуки ор
кестру піонери Туріянської восьмирічної 
школи одягли комбайнерам О. С. Бонда
ренку. 1. II. Лимарю і Г. Ф. Лисенку ве
ликі вінки з колосків і польових квігів. 
напутні побажання щедрих жнив висловив 
секретар партійної організації колгоспу. 
Це свято ми назвали святоїл стиглого ко
лосу. І не перебільшу, колії скажу, що 
виходити на пращо як на свято, значить, 
без сумніву, добитись успіху.

Почали збирати хліб з найважчих діля
нок. Перед самими жнивами на площі 
11 гектарів поліг ячмінь, па 100 гектарах — 
озима пшениця сорту «Одеська-51». Сти
хія не застала нас несподівано: на двох 
жатках приробили стеблогіідіймачі, на 
мотовилах нарощували граблі. Довелося 
застосувати й незвичні прийоми праці — 
жатки опускали на найнижчий зріз, коси
ли на третину захвату хедера і на най
менших швидкостях. Кожен із жниварів в

ті дні пам'ятав наказ комбайнерів Украї
ни: «Ані колоска на стерні, ані зернятка- 
в. соломі!».

і з самого печатку почалася спранжня бо-- 
ротьба за кожну зернину. Деякі Ділянки зали
шили для збирання прямим комбайнуванням, а’, 
на площі піагектара, де пшениця зовсім вилягла,, 
зайшли з косами та сернами. Навіть на най-- 
важчих ділянках, засіяних «Одеською-51», зібра
ли но 36 центнерів.

Найбільше радує сорт «Кавкав». Стійка щодої 
нолягашія. пшениця цього сорту вже на першихс 
вибіркових гектарах дала понад 40 центнерів з> 
кожного. Дуже густа іі внсокостійка, тому І тут> 
пустили хедер тільки на третину захвату.

Збирання проводимо груповим методом: три. 
комбайни ходять один за одним, і не не дає 
жодному відстати. За ними закріпили чотири) 
автомашини ГЛЗ-51 і одну — ГАЗ-53.

Чіткий, продуманий в деталях ще до> 
жнив, графік роботи допомагає злагодже-. 
но працювати кожного погожого дня. 
Комбайни в полі — від роси ранішньої до, 
роси нічної. І їх роботу не випускаємо, 
з-під контролю. Чи то мій заступник Олек-. 
са Прохорович Лунь, чи я особисто мото
циклом часто навідуємось в поле до коса-' 
рів. В разі поламок одразу ж спові
щаємо чергових пункту техобслуговування, 
бригади газоелектрззварювальника ‘ С. В.

Кадьбаса. слюсарів Ф. В. Ромасенка 
І. Я. Кармазіна.

Успіх Г.ОСОПНІІІ вирішують зараз комоа» £ 
Ми в бригаді довірили косити хліб -в-Л (|а 
О. С. Бондаренко п'ятнадцять років праи’о 
комбайні, І. П. Лимар — 12 років і він
горій Лисенко перший рік сів на «омоаин ра. 
мехзнізатор широкого профілю. Н єн ’ , . щі
хунках на досвід старших не »о*’‘*ли'2”^паМи- 
три екіпажі жнивують з хорошим” скосив
Екіпаж на чолі з О. С. Бон^^'"нер зерн«- 
123 гектари і намолотив 44«! це"; ’ ^чОДюва- 
А розрив між результатами ^‘пап„ °'иКОм, теж 
них і. П. Лимарем та Григорієм лис >ерн*
невеликий — всього близько 300 ис 
обмолоту. , ЯКІВ соціалістичних зобов яз ан в я. , лпсг 
взяли на зборах, де обговорювали ггК 
комбайнерів України, записали 
жнива за 10—12 робочих днів. пл°п?1

Вже скосили ранніх зернови. - ;еК-гйрів 
364 гектари ^всього в бРн£аД’ мільяР'
під колосовими). До УкРа,нсьп;.^на -грак- 
да наша комсомольсько-цент; 
торна бригада відсипала вя<е.л ' 7.£ох<аО1 
перів зерна. Днями зда^у «‘1. ‘ 4Иоче^О’ 
закінчуємо Поспішаємо.’^ рК
щоб перехідний Червоним п- коДектИ13 
України, яким нагороджено тУру зє‘
в минулому році за зя^0^ 'цього' Ро!' 
леробства, залишився шЕВЧБНК^

бригадир комсомозтьсько-моД «Про- 
тракторної бригади колгоспі
грес». __ —-

Ранкове поле пробудив гур
кіт трактора. В кабіні сиділо 
двоє: один за кермом — юнак 
з сильними руками, другий 
поряд — підліток, який то 
уважно дивився на вправні 

старшого, то озирався на 
с й7^>/^о кладену ріллю. В 
блискучих очах його світилась 
заздрість І захоплення одно
часно. Старший ніби того й 
не помічав, та то... тільки ні
би.

— Лну, Васильку, поміня
лись місцями. — пересилюючи 
гуркіт двигуна, гукнув він су
сіду по кабіні. І, коли той не 
примусив довго чекати, додав: 
— Ось кермо, я цс — важелі 
швидкості, не бійся ЇХ, вони 
слухняні.

Підліток вдячно посміхнувся 
І враз ніби забув про все на 
світі: залишився він і ця ве
лика машина, яку так хотілось 
приборкати, змусити слухатись • 
своїм ще таким слабким ру
кам. То був перший день 
справжньої. вже дорослої 
праці в житті недавнього 
восьмикласника Василя Сидо
ренка.

В тракторну бригаду він 
прийшов одразу після екза
менів — в школі відчув потяг 
до техніки і по-хлоп'ячому аа- 
здрие старшим, що керували 
тензорами, комбайнами, ан- 
т^л^ипнамя. Василя поставн- 
■'пг причіплювачем і. як він 
вважає й зараз. Лому здорово 
пощастило одразу. Першим 
вчителем був тракторист Ана
толій Яптушеико, який тоді 
тільки недавно повернувся в 
колгосп після служби в армії. 
Невелика різнння в роках до
помогла І вчителю. І учневі 
швидко знайти спільну мову, 
а згодом першому — виявити 
докір’я, другому — виправда
ти його. Так невдовзі Василь
ко Сидоренко став причіплюва
чем і підмінним у Анатолія 
Явтушенка одночасно.

До зими того року Василе- 
внх ровесників у бригадах 
працювало в«е чимало. Нан- 
працьовитішнх і найкмітлнпі- 
ших причіплювачів, які вже 
аміли водити трактори, прав
ління колгоспу направило на 
тримісячні курси при Мало- 
^Явському відділенні «Сіль- 
■я*>’:ехніка». В їх числі по- 
Іхдс і Василь Сндооеико.

— Нас було дев'ятеро. Всі 
втримали посвідчення тракто
риста третього клабу. А зараз 
залишились всього Віктор 
Прасов та я — згадує Василь. 
в!діИ пувжетися 11 його Р°зл0*

-.Двоє із дев’яти. Поле 
"Р*д явило суворий екзамен 
«жному. і залишилися біля

хлібозбиральної 
кампанії Воло
димир в мину
лому році по
їхав жнивувати 
на цілину. З Ка
захстану повер
нувся 
можцем. 
грудях 
медаль «За тру
дову доблесть».

А нещодавно 
напівжарто м а, 
наг.іавсер й о з 
запропонував і 

нам: «Давайте, хлопці, псі 
разом після жнив, разом 
з комбайнами і машинами 
прийдемо на допомогу хлі
боробам 
Робочі руки 
ться».

Отож про 
згуртований, 
«один за всіх, всі за одного». 
Коли погода вносиіь поправ
ки у наш робочий розпоря
док, доводиться мені й Щер
бині залишати баранку і ра
зом з старшими товаришами 
переобладнувати комбайни 
для косовиці. Ми не запере
чуємо. Одну справу робимо.

В. СА РАНЕН КО. 
водій спецгоспу «Жов
тень».

АЗБУКА 
передового 
ДОСВІДУ

молоді НДР 
гостей мітингу

ЗАПРОВАДЖЕНИЙ В БРИГАДАХ 
СПЕЦГОСПУ «ЖОВТЕНЬ»
І КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНІЙ 
БРИГАДІ В. ЛУЗАНІВСЬКОГО.

комбайнів на попі. Якщо ж 
підсумувати кількість зерна, 
що його разом із напарни
ком Володимиром Щерби
ною ми перевезли на тік 
вийде чималенький доробок 

понад вісім тисяч центне
рів пшениці. Це стало мож
ливим завдяки принципово 
новій організації хлібозби
рального процесу.

Традиційний екіпаж, до складу 
якого входили комбайнер, його 
помічник та шофер, змінила спе
ціальна ланка. Зараз три ком
байни обслуговує лише дві авто
матник. Цілком закономірно, що 
потреба наповнення бункерів по 
вінця, відпала сама по собі.

Раніше тимчасовий вихід з ла
ду комбайна міг паралізувати ро
боту транспорту. Тепер цього не
має. Поки ремонтується один 
агрегат, наприклад, агрегат лан
кового Дениса Ярового, хліба во
зимо від комбайнів Євгена Олій
ника та Володимира- Мнколаєнка.

Цілиногоадщини. 
наші там згоди-

ланку. Колектив, 
як кажуть, —

ТРЕТЯ СТОРІНКА
»ТИ1&І0Ї ЮШГШ

ДО ПОРТРЕТА
витримав пипро-

В маску пухку ріллю легко 
входили диски сівалки, а Ва
силь по черзі зі своїм підмін
ним Іваном Михайловичем 
Поліщуком раз по раз переві
ряли, чи на потрібну глибину 
лягав насіння буряка. За 
якість посіву, він як командир 
екіпажу ніс повну відповідаль
ність і вже не вперше запро-

НЕЛЕГКИМ
II і

вадив самоконтроль за робо
тою агрегату. Коли це до них 
під’їхав на тракторі бригадир 
Микола Семенович Гранкін:

— Сідай поруч. Василю, по
їхали в 
приженемо 
банк.

Так було 
що Василь 
пропозиції, 
дин їхали 
ром. А на причепі трактора 
— виблискував свіжою фар

бою. — «СК-4». З того все й 
почалося: до жнив працював 
на тракторі, в жнива 1970 ро- 
ку вперше сів на комбайн по
мічником до досвідченого, з 
25.річним стажем, комбайнера 
Івана ГИ лика. А зараз комсо
молець Василь Сидоренко вже 
четверті жнива збирає хліб, 
той хліб, який сам весною й 
восени сіє, сам потім догля
дає й вирощує.

...Вчора пройшла рясна зли
ва з грозою. Зранку в поле не 
вийти. В будиночку механіза
тора тракторної бригади за
тишно 1 тільки голоси кухова
рок. шо пораються біля літ
ньої кухні надворі, зрідка 
вплітаються в неквапну роз
мову.

— Важко хліб ростити? — 
питаю Василя.

«Сільгосптехніку», 
новенький ком-

все несподівано, 
не встиг і зважити 
Через кілька го- 
вдвох з бригади-

Вій подивився на свої до
лоні. великі, в мозолях, в слі
дах від мастила...

— То не важкий хліб, коли 
в тебе сорочка до спини при
липла... Не важко, коли, здає- 
ться, спекоті й кінця й краю 
не буде, а ти — знай коси... 
І коли тільки приліг відпочи. 
ти вночі, з вже й дружина бу
дить, и поле треба... Тоді не 
важко. Важкий хліб, коли ось 
так, як вчора, дощ колошма
тить колосся, до землі приги
нає. вітер стебла ламає, а ти 
дивишся, руками своїми б 

прикрив, а зму
шений сидіти II 
дивитись... Тоді 
важко...

— ПІДСО X л о, 
хлопці. Пора, — 
почулося за вік
ном. І всіх ніби й 
не було в кімна
ті. По хвилі з по
двір’я бригади 
один за одним ви
ходили в 
комбайни.

Свої рекорди і свої виму
шені невдачі Василь складає 
ретельно і прискіпливо. Ангама 
прагне перемогти в змаганні 
не за ради слави, більше чс- 
рез хліборобську гордість. Ад
же в минулому, несприятли
вому на ногодні умови, роні 
намолотив понад 5 тисяч 
центнерів зерна — другий ре
зультат після А. Садікова. На 
багатих врожаєм цьогорічних 
жнивах В. Сидоренко вирішно 
довести, що і йому, так, як і 
другу, спопна скоряється сте
повий корабель.

IV.

поле

III.
Від току йшли 

двоє.
—. Кажеш, Ли

гам, що не по
ступишся, — мру
жачи в посмішці

очі, спитав Василь Сидоренко 
свого супутника.

— Л ти ж, як думая, в тому 
році був першим випадково? 
Ні, друже, до кінця жнив ще 
побачимо.

Башкир Лигам Садиков геж 
комбайнер, як І Василь, і 
обидва комсомольці вже два 
роки суперники на жнннах. 
Останній раз першим по кол
госпу був Лигам. Цього року 
поступається Василю.

Ось і зараз хлопці вийшли 
з токової нагарні, де щодня 
вивішують інформаційний бю
летень про хід збирання хлі
бів. Проти прізвища Сидорен
ка стоїть цифра 3880 центне
рів обмолоту, проти Садіко- 
ва - 3177.

А там. у нагарні. на видно
му міси! листівка «Бюлетнл». 
Скупа І зрозуміла розповідь 
про найголовніших людей кол
госпу на жнивах — про ком
байнерів. І7 липня Василь Си
доренко намолотив 497 цент
нерів зерна. Майже двадцять 
машин під’їхало того дня піл 
комбайна комсомольця, і Ва
силь назвав той спій робочий 
день рекордним. Л буй і такий 
день, коли з бункера комбай
на підсипав всього 38 цептае- 
ріп. Це, коли йшов... важний 
хліб.

Про людяну судять по (ї 
справах. Пригадалося не, ко
ли почула слова секретаря 
партійної організації колгоспу 
Івана Павловича Самой- 
ленка:

— Такі, як Василь Сидо
ренко, — совість колгоспу. 
Ніколи не скоротить собі ро
бочого дня. В господарстві 
всього вісім комбайнів, наван
таження на кожен велике. Ва
силь зі своїм напарником Ва
силем Покотнлом косять доти, 
доки можна, не рідко іі до 
двох годин ночі.

Комсомольсько - молодіжний- 
екіпаж В. Сидоренка назива
ють в колгоспі екіпажем двох 
Василів: комбайнер І поміч
ник — тезки.

Комсомолець Василь Поко
тило — учень Онпкіїпського 
СПТУ зараз на практиці в 
рідному колгоспі і задоволе
ний наукою Василя Сидорен
ка. Цс він навчив молодшого 
товариша вже на слух визна
чати найменші несправності в 
машині. Якось Василь Поко
тило по несподіваному торох
котінню, виявив, що розсипай
ся підшипник з відбійного бі- 
тера. Одразу ж вивели ком
байна з загінки і за дві годи
ни знову працювали. Цс був 
перший І нони що останній 
простій їх аірегата на жни
вах.

— Лну, Васильку, підмі
ни... — перекриваючи стреко
тіння комбайна, гукає поміч
нику Василь .
Ось кермо, а ось важелі, 
бійся їх, вони покірні...

Вдячна посмішка лягає 
засмагле, ще таке юне, 
лііччя молодшого товариша. Л 
вітер сплітає » єдину мелодію 
степу І людський голос, І стре
кіт

Третій фестивальний день 
був присвячений солідарнос
ті з народами і молоддю 
арабських країн/ які борю
ться за міцний і справедли
вий мир па Близькому Схо
ді. Фіналом цього дня став 
вечірній масовий мітинг в 
саду Люстгартен, а стартом 
були численні зустрічі і дис
кусії в аудиторіях універ
ситету імені Гумбольдта, а 
також національні концерти 
молоді Єгипту, .А.тжіру, Іра
ку, посланців арабського 
народу Палестини на від
критих естрадах в цс-.шрі 
міста.

У приміщенні Міжнарод
ного студентського клубу 
відкрився будинок молодих 
талантів. Які ж проблеми 
цікавлять членів клубу, 
представників студентства 
120 країн? Насамперед — 
не демократизація освіти, 
боротьба за права студен
тів, проблеми об’єднання ін
тересів студентства з інтере
сами всієї демократичної

молоді світу. Не менше цр 
давлять студентів і питання 
розвитку науки в XX сто” 
літті.

Значна частина програми 
на- 

ооз- 
мо-

фестивалю подібна до 
вчального вузівського 
кладу. Це природно: 
лодь, яка з’їхалась у Берлін, 
вчиться нелегкій справі без
компромісної боротьби про
ти імперіалістичної агресії 
і експлуатації обмінюється 
досвідом суворих класових 
боїв, дістає з перших рук 
знання того, як молоде по
коління в країнах соціаліз
му бере участь у будівни
цтві нового, найспрлведлії” 
пішого в історії суспільства.

В третій фестпвяльніііі 
день продовжили свої кон
ференції молоді активісти 
профспілок, а також юнаки 
і дівчата, які займаються 
проблемами науково-техніч
ної революції і зв’язаною 
з нею роллю молоді в жит
ті суспільства.

КРОКИ ФЕСТИВАЛІ

Сидоренко. —
Не

на 
об-

машини.
О. БАСЕНКО, 

спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Кірова, 
село Оситна.

БЕРЛІН, 1 серпня. (Спец, 
кор. ТАРС). Однією з голов
них подій вчорашнього фес
тивального дня став багато
людний мітинг солідарності 
з народом і молоддю Чілі. 
Перед тисячами людей, які 
зібралися на площі Люк- 
сембургплац, виступили пре
зидент Всесвітньої Федера
ції Демократичної Молоді 
Роберто Вієцці, президент 
Міжнародного Союзу Сту
дентів Душан Улчак, секре
тар Центральної Ради Спіл
ки вільної німецької молоді 
Еріх Рау. Бурхливими оплес
ками зустріли учасники мі
тингу виступ глави радян
ської фестивальної делега
ції, першого секретаря ЦК 
ВЛКСМ Є. М. Тяжельникова, 
який завірив народ і молодь 
Чілі в незмінній солідарнос
ті радянської молоді з ге
роїчною боротьбою чілій- 
ського народу за демокра
тичну перебудову своєї 
батьківщини.

З словами вдячності за 
солідарність І підтримку від 
імені молоді Чілі на мітингу

виступила глава чілійської 
делегації, генеральний сек- 
реіар ЦК Комуністичної мо
лоді Чілі Гладіс Марін.

У різних місцях фести
вального Берліна юнаки і 
дівчата раз у раз впізнають 
почесних гостей фестива
лю. Сердечно 
молодь мужню 
канську комуністку, відомо
го борця за права негрів 
Анджелу Деоіс, яка приїха
ла сюди на запрошення 
фестивального комітету. На 
грудях багатьох юнаків і 
дівчат, що оточують Андже
лу на берлінських вули
цях, — значки з портретам 
героїні.

Фестивальні дні Берліна 
настільки наповнені, оізно- 
манітні й барвисті, що кож
ний учасник і гість моло
діжного свята обов'язково 
знайде тут для себе щось' 
цікаве, щось корисне і паж-і 
ливе.

зустріла 
амери-

А. ГРИГОР’ЄВ.
В. КРАЄВСЬКИЙ, 

І. ДОБРОТІ НА, 
Н. СТЯЖКІН.

ms

За ведантооа Б. КУМАНСЬКИЙ.
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СУБОТА. 4 СЕРПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.05 — «Гім
настика для всіх». (М). 9.20
— Новини. (М). 9.25 — Для ді- 
тсн. «Колюча фортепя». Теле
візійний багатосерін її иіі ху
дожній фільм. (Угорщина). 
7 серія. (М). 10.00 — Концерт. 
(М). 10.30 — Для школярів. 
«Роби з нами, роби, як ми, 
роби краще нас». (ЛІ). 11.30 — 
Телефільм. (Ленінград). 12.15
— Кольорове телебачення.

Програма мультфільмів. (М). 
12.40 — Актуальні проблеми 
науки і культури. (М). 13.10 — 
«Кінострічки минулих років». 
(М). 14.15 — «Кіровоградщина 
жнивує». Інформаційний ви
пуск. (Кіровоград). 14.30 — Те
лефільм. (Кіровоград). 14.45 — 
Грає духовий оркестр Палацу 
культури Липецького трактор
ного заводу. (М). 15.10 —
«Здоров'я». Науково-популяр
на програма. (М). 15.40 — Ко
льорове телебачення. «У світі

тварин». (М). 16.30 - До днів 
культури республіки Куба в 
СІ’СР. (М). 17.15 — Політич
ний огляд газети «Правда». 
ІО. Жуков відповідає на запи
тання телеглядачів. (М). 18.00 
— Новини. (М). 18.10 — Ко
льорове телебачення. Прем’єра 
телевізійного художнього 
фільму «Перший шторм». (М). 
19.20 — Кольорове телебачен
ня. «На X Всесвітньому фес
тивалі молоді та студентів у 
Берліні». (М). 21.00 — ІІро- 

грама «Час». (М). 21.30 — «Кі- 
нопанорама». (М). 23.00 — Ко
льорове телебачення, «На X 
Всесвітньому фестивалі моло
ді та студентів у Берліні». По 
закінченні — новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАЛ1А. 14.00 - 
«Орбіта дружби». (К). 15.05 — 
Фільм-коицерт. (К). 15.45 —
Кольорове телебачення. «Я 
вчора приїхав у Київ». Пере
дача. присвячена перебуванню 
В. Маякопеького у Києві. (К). 

' 16.15 — Кольорове телебачен- 

іія. «Земля людей». (К). 17.45
— Для дітей. «Іскорка». (До
нецьк). 18.15 — «Київська па
норама». (К). 19.00 — «Літе
ратурна субота». (К). 19.20 — 
Художній фільм «Закохані». 
(К. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». (К). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — Кольд пс 
телебачення. Естрадний Лип
цер г. (К). 22.00 — Тележурнал 
«Старт». (К). 22.40 — Мульт
фільм для дорослих. (К). 23.20
— «Вечірні новини». (К).

ши шт вчитися?
КІРОВОГРАДСЬКЕ 

МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 8
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготовки мулярів, малярів, штукатурів, маши
ністів автогрейдерів, машиністів екскаваторів (строк 
навчання — 1 рік), столярів-теслярів, арматурників- 
Ьеюнярів (строк навчання — 2 роки).

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 25 років з освітою 8—10 класів, а 
по професіях машиністів — екскаваторів і автогрей
дерів віком від 17 років.
. Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і одєр- 
щують третину сум, зароблених ними на виробничій 
практиці. Час навчання в училищі зараховується о 
загальний трудовий стаж.

, Училище має добру матеріальну базу для підго
товки кваліфікованих спеціалістів, обладнані кабіне- 
тй, лабораторії, майстерні. Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні 
секції.

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгосих умо
вах.

Випускники-відмінники можуть бути направлені у 
вищі й середні учбові заклади професійно-технічної 
освіти ,де навчання проводиться на повному держав
шому забезпеченні.

Для вступу треба подати або надіслати заяву з 
зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім’ї, ме
дичну довідку (форма № 286), шість фотокарток 
розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 31 серпня 1973 року,

Початок навчання — 1 вересня 1973 року.
Адреса училища: м. Кіровоград ’ (Черемушки], ра

йон тролейбусного парку. Телефон 3-11-46.
ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ НОВЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №2

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1973—1974 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ;

З строком навчання один рік: муляр, тесляр, ма
ляр, плитковик-лицювальник, штукатур.

З строком навчання два роки: монтажник конст
рукцій — муляр, столяр-тесляр, маляр-штукатур.

Приймаються без вступних екзаменів юнаки та 
дівчата віком 15—20 років з освітою 8—9—10 кла
сів, воїни, звільнені в запас з лав Радянської Армії.

Зараховані до училища забезпечуються безплат
ним упорядкованим гуртожитком квартирного типу 
з усіма комунальними послугами, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками. 
Учні одержують третину сум, зароблених ними на 
виробничій практиці. Час навчання зараховується у 
виробничий стаж.

Випускники-відмінники можуть бути направлені \ 
вищі й середні учбові заклади на пільгових умовах.

Після закінчення училища випускникам надається 
оплачувана відпустка за рахунок підприємства згід
но законоположення.

Новий навчальний рік училище розпочинає в ново- 
збудованому благоустроєному комплексі що має 
кабінети і лабораторії, учбові майстерні, обладнані

НміІА АДРЕСА ! ТЕЛЕФОНИ Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
316050. ГСП, Кіровоград-50, пул. 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.

Професійно-технічне училище 
при Кіровоградському м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітників для м’ясної промисло
вості. __— . .

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

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

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

Під час виробничої практики учні одержують гро
шову винагороду (третина від заробленої суми). При 
училищі є вечірня середня школа робітничої молоді.

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

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

Початок занять 1 вересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, Обознівське шосе, 

м’ясокомбінат, їхати автобусом № 10.
' ДИРЕКЦІЯ.

найновішим устаткуванням, спортивний та актовий 
зал, спортивне літнє містечко.

При училищі працює вечірня школа, гуртки техніч
ної творчості, художньої самодіяльності та спортивні 
секції.

Учням із строком навчання два роки надаються 
щороку зимові і літні канікули тривалістю два міся
ці, а строком один рік —- зимові канікули трива
лістю 15 днів, «

Для вступу треба подати заяву з зазначенням об
раної професії .автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт, 
свідоцтво про освіту (оригінал), довідку з місця 
проживання .довідку про склад сім’ї, довідку про 
стан здоров’я (форма № 286), шість ’ фотокарток 
розміром 3X4 см.

Початок навчання 1 вересня 1973 року.
Адреса училища; м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 

вхід з вул. Декабристів, 3. Телефон 2-47-54.
ДИРЕКЦІЯ.

ЕЗ

«МОЛОДОЙ коммунар» — 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліііки, 2.

СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 

УЧИЛИЩЕ № 18
: МІСТА 

КОМСОМОЛЬСЬКА-НА-ДНІПРІ <•
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

НА 1973-1974 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

З строком навчання 3 роки приймаються юнаки та , 
дівчата з освітою за’8 класів віком від 15 до 25 ро
ків: тесляр (лише юнаки), лнцювальннк-плнтковнк, 
штукатур, маляр, арм’атурнйк-слектрозварник, елек
трослюсар.

• 3 строком навчання 2 роки: приймаються юнаки та
дівчата з освітою 8—10 класів: муляр-моитажник 
конструкцій (лише юнаки), столяр-тесляр (лише 
юнаки), арматурніїк-електрозварннк, штукатур-маляр, 
арматуринк-бетонувальннк, електрогазозварник, слю- 
сар-вентиляціювання і кондиціювання повітря, елек
трослюсар’

З строком навчання 1 рік: муляр по будівництву 
житлових і промислових будівель, тесляр (юнаки), 
штукатур, продавці продовольчих товарів (лише . 
освітою 10 класів). Т* >

Учні зі строком навчання 3 роки одержують серед- і 
цю освіту та спеціальність.

Для вступу в училище слід подати такі документи: 
заяву на ім’я директора, автобіографію, свідоцтво 
про народження або паспорт, документи про закін
чення 8—10 класів, характеристику зі школи, довідку 
з місця проживання, з указанням складу сім’ї, 5 фо
токарток розміром 3X4 см, медичну довідку 
(форма № 286).

Прийом документів до 25 серпня 1973 року. Поча
ток занять 1 вересня 1973 року.

Адреса училища: Полтавська область, місто Комсо- 
мольськ-на-Дніпрі, вулиця Стропа, 23, МПТУ № 18. 
Проїзд від міста Кременчука до міста Комсомольська 
автобусом або приміським поїздом.

ДИРЕКЦІЯ.

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-інсірумен- 

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 «формувальники» лише юнаки віком 17,5 ро
ків з освітою 8—10 класів, строк навчання 1 рік. 
спеціальність «слюсарі» юнаки та дівчата віком 15 
років з освітою за 8—10 класів, строк навчання 1 
рік.

Усі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
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, а 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: заяву 

на ім’я директора, свідоцтво про освіту, характе- 
ристику зі школи, свідоцтво про народження, а 16£> 
річним — паспорт, довідку а 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.

ДИРЕКЦІЯ,
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