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ЗВАННЯ ПЕРШОГО УМІЛЬЦЯ
Бюро ЦК ЛКСМ України та президія Української 

республіканської ради ВТВР відзначили ' активну 
участь молодих новаторів у винахідницькій і раціо
налізаторській роботі, впровадженні цінних винахо
дів і раціоналізаторських пропозицій в народне гос
подарство.

Спільною постановою почесне звання «Кращий 
молодий раціоналізатор України» присвоєно групі 
молодих винахідників та раціоналізаторів респуб
ліки. Серед нагороджених по Кіровоградські» облас
ті цього звання удостоєно слюсаря Маловисківсько- 
го цукрового заводу Станіслава Коваленка.

БЕРЛІН 
ПРОЩАЄТЬСЯ 
З ФЕСТИВАЛЕМ

У столиці НДР завер
шився X Всесвітній фести
валь молоді І студентів. 
Позаду залишилися де
в'ять незабутніх днів, пе
регорнуті дев’ять сторінок 
літопису Фестивалю, який 
зберігає дуже багато по
дій, об’єднаних гордим 
девізом — «За антиімпе
ріалістичну солідарність, 
мир і дружбу».

Під час X Всесвітнього 
діяв інтернаціональний 
центр солідарності, У се-

мінарах, зустрічах за про
фесіями, дискусіях, які 
проходили в міжнародно
му студентському клубі, 
брали участь представники 
136 країн.

Понад сто короткомет
ражних, документальних і 
художіїіх фільмів сорока 
країн демонструвалися на 
екранах Берліна в дні фес
тивалю. Найбільшим успі
хом у глядачів користува
лися радянська докумен
тальна кінокартина про ві

зит товариша Л. І. Бреж
нєва у США, а також ху
дожній фільм «А зорі тут 
тухі...».

Уперше в історії Все
світніх фестивалів була 
проведена зустріч пред
ставників делегацій країн 
— членів РЕВ. Тї учасники 
вирішили організувати по
стійні наради молодіжних 
спілбк братніх країн з ме
тою дальшого поглиблен
ня соціалістичної еконо
мічної інтеграціь

Величезний зал, який 
носить ім'я німецького 
спортсмена - антифашиста 
Вернера Зееленбіндера, 
став ареною заключного 
концерту у фестивальному 
конкурсі політичних пі
сень. У цьому творчому 
змаганні брали участь 76 
ансамблів і солістів із 43 
країн. Берлінський театр 
«Метрополь» і Німецька 
державна - опера надали 
свої підмостки у заключ
ний день лауреатам ху-

дожніх конкурсів фестива
лю.

X Всесвітній фестиваль 
закінчився багатобарвним
фейерверком над площею 
Маркс-Енгельс-ллац.

В останній фестивальний 
вечір юиаии і д'.вчата 
звернулися із «Закликом 
до молоді світу» зміцню
вати й далі антиімперіаліс
тичну солідарність, мир і 
дружбу.

(ТАРС).

ЗАКЛИК X ВСЕСВІТНЬОГО
«Заклик до молоді сві

ту», прийнятий X Всесвіт
нім фестивалем молоді 

> б студентів:
«Молодь і студенти 

світу!
Ми, 25.000 представни

ків мільйонів МОЛОДИХ 
людей із 140 країн усіх 
континентів, люди різних 
політичних і релігійних 
поглядів, зібралися в 
серпні 1973 року о Бер
ліні, столиці Німецької 
Демократичної Республі
ки, на X Всесвітньому 
фестивалі молоді і сту
дентів під лозунгом «За 

'антиімперіалістичну со
лідарність, мир і друж
бу». Ми дали обіцянку і 

: заявили про свій обов я- 
зск невтомно сприяти 

. глибоким змінам, які 
відбуваються в нашу 
епоху.

Ми вступаємо в новий 
Історичний етап, який не
розривно зв'язаний з бо
ротьбою народів і моло
ді і відкриває перед на
ми нові перспективи. Ус
піхи соціалістичних кра
їн, прогресивних сил ка
піталістичних держав і 
національно - визвольно
го, руху дали змогу здо
бути блискучі перемоги, 
завдати ударів по агре
сивній політиці імперіа- 
Їлізму, обмежити поле 

його діяльності. Тут до- 
3 сягнуто великих успіхів. 
.< Перемога героїчного 

В єтнаму —- с історичний 
* доказ цього.

Проте, знаючи імперіа
лізм, ми посилимо свої 
дії і свою боротьбу, об’
єднаємо свої зусилля й 
будемо зміцнювати спів
робітництво, щоб ніщо 
не могло зупинити праг
нення до миру і соціальг 
ного прогресу.

Ми, молодість світу, О 
тісному співробітництві 
будемо продовжувати 
нашу боротьбу.

За мир: за припинен
ня імперіалістичної агре
сії, війни і гонки озбро
єнь, за зміцнення миру 
і безпеки в Європі та ін
ших районах світу, за 
торжество принципів 
мирного співіснування, 
за визнання прав наро
дів самим вирішувати 
свою долю, за врегулю
вання міжнародних кон
фліктів мирним і спра
ведливим шляхом.

За національну неза
лежність: щоб було по
кладено край колоніа
лізму, неоколоніалізму і 
пануванню монополій, за 
завоювання і зміцнення 
економічної й політичної 
незалежності, за те, щоб 
багатства кожної країни 
були поставлені на служ
бу народові й молоді.

За демократію і сво
боду: щоб знищити фа
шизм і неофашизм, по
класти край диктаторсь
ким режимам, гноблен
ню, апартеїду і расовій 
дискримінації, щоб було 
визнано основні свободи 
і права людини, за гли
боке перетворення сус-

пільства і соціальний 
прогрес.

За права молоді: щоб 
покінчити з гнобленням, 
експлуатацією І дискри
мінацією молоді, щоб 
всюди молоде покоління 
дістало право не працю 
і навчання, на демокра
тичну освіту, право на 
повну участь в управлін
ні суспільством, широкий 
доступ до культурного 
життя і дозвілля.

З Берліна ми звертає
мось із закликом до мо
лодого покоління всього 
світу:

— нехай шириться 
більше ніж будь-коли 
антиімперіалістична со
лідарність з В’єтнамом, 
Лаосом і Камбоджею, з 
народами арабських кра
їн і арабським народом 
Палестини, з визвольни
ми рухами португальсь
ких колоній і півдня Аф
рики, з народами Азії, 
Африки і Латинської 
Америки, з народами ка
піталістичних країн, з со
ціалістичними країнами, 
з усіма народами, які 
йдуть по шляху прогресу 
і миру.

— Посилимо наші дії 
і нашу єдність у боротьбі 
проти імперіалізму, за 
мир, національну неза
лежність, демократію, 
соціальний прогрес!

Хай живуть всесвітні 
фестивалі молоді і сту
дентів!

Берлін, 5 серпня 1973 
року».

(ТАРС).

„УДАРНИК-73“— 
МОЛОДИМ 
ХЛІБОРОБАМ

В. числі перших про завер
шення плану хлібоздачі держа
ві рапортували трудівники кол
госпу ім. Калініна Новгорадків- 
ського району, які продали дер
жаві 43 тисячі центнерів зерна 
і зобов’язались в рахунок укра
їнського мільярда продати ще 
18 тисяч центнерів.

Чимало старання і прані в 
цей успіх вклали комсомольці 
та молодь колгоспу. Нещодав
но молодих переможців соціа
лістичною змагання на жнивах 
комбайнерів Анатолія Сивола
па, Степана Сульжика, шофе
рів Миколу Леонтьева, Леоні
да ОлеКсієнка, Миколу Мишка, 
тракториста Сергія Фур.манця, 
слюсаря Вадима .Макареика, 
майстра ремонтної бригади Іва
на Івашину нагороджено знач
ком. ЦК ВЛКСМ «Ударннк-73».

Кращому 
молодому 
ЖЕНЦЮ 

МРОБОГДМІЩИМ

СЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУ

Василь Опошнянеьким з колгос
пу «Прогрес» Новомиргородськс- 
го району. Скоси* 236 гектарі*, на
молотив 9050 центнерів.

Станіслав Сторожуй з колгоспу «
ронського району. Скосив 235 гектарів, «вмолотив 
8714 центнерів.

Андрій Галушка з колгоспу «Україна» Нсьоер-> 
»ангельського району. Скосив 214 гектарів, намс- 
лотив 7287 центнерів.

Василь Лисенко з колгоспу імені Димитрова Ус- 
іинівського району. Скосив 181 гектар, намелотив 
7280 центнерів.

Ілля Семерик з колгоспу імені XXI з'їзду КПРС 
Знам янського району. Скосив 199 гектарів, на-* 
молотив 7267 центнерів.

Леонід Бузько з колгоспу -Октябрь» Знам’ян-- 
ського району. Скосив 186 гектарів, намолотив 
6619 центнерів.

Микола Остапчук з колгоспу «Росія» Новоукра- 
ївського району. Скоске 169 гектарів, намолотив 
6562 центнери.

„ГЕРОЇЧНИЙ ШЛЯХ КПРС“
Під таким девізом у столиці Украї

ни 3 серпня взяв старт агітпохід, при
свячений 70-річчю II з'їзду РСДРП. 
Його організували ЦК ЛКСМ Украї
ни, товариства «Знання» УРСР та го
ловне управління річкового флоту при 
Раді Міністрів УРСР.

1 Маршрут цього походу пролягає 
через Черкаси, Кременчук, Дніпропет
ровськ, Запоріжжя,. Каховку, Херсон 
та Одесу.. У складі агітбригади — 
пропагандистська група, в яку вхо
дять лектори ЦК ЛКСМУ, комітетів 
комсомолу та товариства «Знання», 
ветерани партії і комсомолу, провідні 
вце^іі, вркладдпі вузів і технікумів, а

. З'.акож кбйцедітда бригада. Учасники 
йгітпоходу побувають на підприємст
ву ударних комсомольських будо

вах, в колгоспах і радгоспах, де від
будуться мітйяги і вечори, присвячені 
70-річчю II з’їзду РСДРП, героїчно, 
му шляху КПРС. Будуть організовані 
лекції та бесіди на теми — «Історич
не значення II з’їзду РСДРП», «Бо
ротьба В. І. Леніна за створення біль
шовицької партії в Росії», «II з’їзд 
РСДРП і революційний юнацький 
рух», «Рік третій — рік вирішаль
ний», «Квітневий (1973 р.) Пленум 
ЦК КПРС про реалізацію Програми 
миру, розробленої XXIV з’їздом 
КІ1РС», «Ленінський комсомол вір
ний- иомічиикта надійний резерв пар
тії» та ійшї, ’ - • _1 > • і;.:.,-.!

Аіітиоіхід триватиме 9 дпігі/ ”

(РАТАУ).
І «V

^.31'АГЛННЯ ‘-ЕРЕД КОМБАЙНЕРІВ КОЛГОСПУ ІМЕНІ 40-РІЧЧЯ жовтня ВІЛЬЦІЛН- 
СЬ\ОРО РАЙОНУ ВПЕВНЕНО ОЧОЛЮЄ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ДУБИНА.

НА ФОТО: ПІОНЕРИ ВІТАЮТЬ О. І. ДУБИНУ З УСПІХОМ« -X
іі- С -й..< . . фото ». ЦУРКЛНД.
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КОРПУСОВІ № 90х-комсомольський КОНТРОЛЬ

НАШ ЗАВОД, якому скоро сповнить
ся сто років, давно вже не бачив 

такого розквіту, як зараз. Будується ці
лий комплекс цехів по випуску нової 
перспективної сівалки С3-3,6. Термін 
пуску першої черги комплексу вже не 
за горами, а тим часом темпи на будів
ництві розвиваються в ряді випадків ще 
досить повільно. Будівельники і мон
тажники не поспішають виконувати важ
ливі роботи, передбачені сітьовим гра
фіком. Досі не обладнано дах корпусу, 
не забезпечено готовності фундаментів 
під обладнання, не змонтовано магіст
ральних трубопроводів опалення, венти
ляційних систем.

Аналіз, проведений комсомольським 
штабом шефства над будівництвом кор
пусу № 90, показав, що основні причини 
відставання будівництва — порушення 
термінів поставок замовленого облад
нання та недотримання графіків здачі 
будівельних комплектів. На ліквідацію 
цих причин та на організацію комсо
мольської допомоги будівництву і спря
мована робота нашого штабу.

До його складу входить шість оперативних 
груп: будівництва, обладнання і механізації, 
снсргомонтажу, інформації та технологічна 
і руна. Члени штабу — люди компетентні і ав
торитетні на заводі. Цс — заступник началь
ника енергоцеху О. С. Жилко, начальник ла
бораторії НОП В. Сподін, Інженер відділу 
капітального будівництва В. Брискін, Інжснер- 
конструктор відділу головного механіка 
В. Осуховськиіі, комплектувальник механо
складального цеху № З І. Грабко та інші. Во
ни організували дев’ять постів па дільницях 
корпусу, що будується. Якщо на будівельному 
майданчику раптом затримаються роботи — 

пост негайно с'гналізує штабу: «Простій!». 
1 тоді члени тієї чи іншої оперативної групи 
вбираються, щоб проаналізувати причини за
тримай і вжити заходів до її усунення.
і/ РІМ ЦЬОГО, члени штабу шефства 
** постійно проводять рейди по будів
ництву. Якось під час одного такого 
рейду ми підійшли до зеличезної купи 
металоконструкцій, що в безладді на
громаджувались біля залізниці. Дорогі 

ШТАБ: ОПЕРАТИВНІСТЬ
І ДІЄВІСТЬ———
ферми, дефіцитні зварні балки псува
лись, гнулись, нівечились. Більшість з 
них потім вимагали серйозного ремонту.

Наступного дня начальник залізнично
го цеху отримав тривожний сигнал з 
красномовними фотографіями злощас
них металоконструкцій. Зараз розванта
ження вантажів значно поліпшилось.

Втім, зв’язок із заводськими служба
ми, які беруть участь у спорудженні і 
обладнанні корпусу № 90, — ю не ос
новна наша робота. Складні справи з 
узгодженістю дій постачальників, суб
підрядників та генпідрядника. Ось тему 
ми цінуємо і «зовнішні» зв’язки.

На будівництві затримувались роботи 
по монтажу трансформаторної .підстан
ції. З вини будівельників, які вчасно не 

підготували траншею для контуру за
землення, нависла загроза зриву^ стро
ків підключення козлових підйомних 
кранів відкритого складу металу. Ми 
звернулись до виконуючого сбов язки 
начальника БУ «Машбуд» комбінату «Кі- 
ровоградмашбуд» Л. С. Ллахотника, •_ 
незабаром справа зрушила з «мертвої 
точки». За усунення недоробок на 

трансформаторній підстанції пильно 
слідкує комсомольський пост штабу на 
чолі з інженером-конструктором ВГК 
Сергієм Свириденком.
Т>ЖЕ ПОСТІЙНИМ стало наше листу- 

вання з комітетами комсомолу Дні
пропетровської універсальної контори 
постачання та Дніпропетровської уні
версальної контори «Електромашпостач- 
збут». За допомогою останнього завод 
швидко отримав 1500 метрів броньова
ного кабелю, необхідного для підклю
чення підстанції.

До речі, «географія» листування комсомоль
ського штабу шефства дуже широка. «Тривож
ні сигнали» та «Блискавки» летять в Дніпро
петровськ, в Горький, в Новочеркаськ та в ін
ші міста. Часом один лист штабу, адресова
ний комітету комсомолу заводу, що готує для 

будованого корпусу Л 90 те чи ійшс облад
нання, приносить краші результати, аніж три
вале листування між службами збуту і поста
чання заводів.

Звернулись до комітету комсомолу 
Горьковського механічного заводу № 1 
тресту «Сантехдеталь» з тим, шоб ком
сомольці заводу прискорили випуск 27 
опалювальних агрегатів СТВ-ЗОО, так не
обхідних для пуску першої черги кор
пусу, Контакт встановлено, ми сподіває
мось, що агрегати на завод прибудуть 
не в четвертому кварталі, як намічено 
планом поставок (що з планом, монтаж
них робіт не сходиться), а раніше. Як
найшвидше виготовити і поставити стан
цію управління для компресорної пообі
цяли і чебоксарські комсомольці.

Контроль за ходом будівництва — 
справа дуже важлива, проте ним не об
межується діяльність штаб/. В його 
компетенцію входить і практична допо
мога будівельникам. Організовуємо, 
наприклад, суботники по впорядкуванню 
території. В трудових десантах беруть 
участь кращі комсомольці, передові ви
робничники цехів та відділів підприєм
ства. Адже шефство над будівництвом 
пускового комплексу корпусу № 90 — 
справа наша особиста, спэаза комсо
мольська.

О. БЕРЬОЗКІН. 
заступник секретаря завкому ком
сомолу, начальник комсомоль
ського штабу шефства над кор
пусом № 90 заводу «Червона 
зірка».

■—МПІЖПТП ■ 1Г.И«Мгг’Х*К:7<«*

ЩОБ відчути пульс жнив
ного поля, достатньо 

завітати на тік. І не треба 
навіть зазирати о накладні, 
достатньо лише придивити
ся, з яким інтервалом сну
ють автомашини, щоб мож
на було судити про роботу 
комбайнів.

Тож прямо з току ми'ра
зом з секретарем комсо
мольської організації кол
госпу «Комінтерн» Бобри- 
нецького району Юрієм Че- 
бановим розпочали зна
йомство з черговим робо
чим днем жниварів. Тут де
що гамірно.

Під’їздять І під’їздять з ва
тів машини.

— Петро Усатніі в рейс по
дався, — коротко кидає секре
тар. — А он Дмитро Луценко 
повернувся, і Олександр Почкай 
теж...

Дванддцять комсомольців-шо- 
ферів працює у колгоспі на пе
ревезенні зерна. І всі трудяться 
з вогником.

Із-за хлібного поля, що за де
сяток метрів від току, виринув 
автомобіль з бортовим номером 
«12-36 КДЗ>.

— Валерій МІсюра, один з 
кращих водіїв, — пояснив 
Юрій, — вже перевіз більше 400 
тонн зерна.

Юрій тим часом підкер- 
мовує до вагової і гукає, 
не виходячи з кабіни: «А як 
там справи у Валентина?».

— У рейсії — чутно у 
відповідь.

Валерій і Валентин — 
брати. Та не часто їм дово
диться бути сьогодні разом. 
Валерій повертається додо
му, коли на обтяжене зер
ном колосся впаде роса і 
зупиняються комбайни (він 
доставляє зерно від ком
байна на тік). Валентин по
вертається інколи ще піз
ніше, бо перевозить зерно 
із току на приймальний 
пункт, і брате обігнав май
же на 300 тонн.

в. цвях.
На фото: ВАЛЕРІЙ (зліва) 

1 ВАЛЕНТИН МІСЮРИ.
Фото А. БУДУЛЛТЬЄВЛ.

Коли верстався номер, з 
колгоспу повідомили, що 
Державі відправлено понад 
план 5767 центнерів хліба. 
У цьому вкладі чималий 
внесок і комсо/хольців кол
госпу.

П’ятирічці — натхненна праця 
пошук, творчість

В КОНТАКТІ
З ДОСВІДОМ

НАСЛІДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ
МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
5. КОБИЛЯНСЬКОЇ

У невеликому селі Димка Гли- 
боцького району Чернівецької об
ласті багато років жила відома 
українська письменниця Ольга 
Кобилянська. Тут писала вона 
свої твори. Нині на місці старої 
батьківської хати відкрито ме
моріальний музей-садпбу, Перші 
відвідувачі ознайомилися з його 
експозицією.

НЕ МЕРКНЕ 
ПАРТИЗАНСЬКА СЛАВА

У селі Чсрвдпа Воля Новбград- 
Волинського району Житомирсь
кої області відбулася хвилююча 
зустріч колишніх бійців і коман
дирів^ партизанських з’єднань, які 
цоюва^и в цих місцях з німецько- 
фашистСькимй загарбниками, ’З’ї-

халися вони сюди на відкриття 
гранітного обеліска і сільського 
музею партизанської слави. В 
експозиції останнього представ
лено понад 150 реліквій-знімків, 
пожовклих від часу документів, 
листівок, газет та інших мате
ріалів, що розповідають про бо
йові дії партизанських з’єднань.

ПОДАРУНОК 
художника

Відомий графік В. І. Лапін, 
який живе і працює в Миколаєві, 
передав у дарунок картинній га
лереї колгоспу імені Кірова Воз- 
иесенського району 60 своїх ро- 
5іт. Кілька подарованих картин 
змальовують життя сучасних 
щербанів — села, в якому розта
шована центральна садиба гос
подарства, — «Будівництво щер- 
баїіівського гідровузла*. «Дощ на

замовлення», «Ранок у Щерба
нях» та інші. Правління колгос
пу імені Кірова вирішило збуду
вати спеціальне приміщенні^ для 
сільської картинної галереї.

ПОВЕРТАЮТЬСЯ В КОЛГОСП 
СПЕЦІАЛІСТАМИ

Інженер, економіст, бухгалтер
ські працівники, агроном, зоотех
нік, ветеринарний лікар — такий 
далеко не повний перелік спеціа
лістів, які повернулися в рідне 
село Щекичин Корецького райо
ну Ровснської області після за
кінчення навчальних закладів. 
Юнаки і дівчата були послані на 
навчання місцевим колгоспом 
імені Пархоменка. В інститутах і 
середніх спеціальних навчальних 
закладає країни навчаються бли
зько 500 колгоспних стипендіатів 
з Ровенщвни,

' ,(РЛШ7.

Ж ЮДИНА з новеньким дипломом приходить на за- 
вод. Картина звична, щороку вузи і технікуми . 

випускають тисячі фахівців, і шлях кожного лежить 
до відділу кадрів. А потім? Адже від перших кроків 
інженера чи техніка на новому місці залежить йо
го дальша доля. Працюватиме він з повисло відда
чею, використовуватиме всі набуті знання, чи посту
пово заспокоїться на своїй посаді?

На заводі підйомно-транспортного устаткування ми тоаг- 
немо створити такі умови, шоб тільки шо дипломований ін
женер або технік після відділу кадрів обов’язково прийшов 
до ради молодих спеціалістів. І він приходить сюди. Не ли
ше тому, що рада захищає інтереси вчорашніх знпу-квпкН, 
ще не досить досвідчених і авторитетних на виробництві, 
хоча ці функції вона виконує ретельно. Думаю, що назва 
РМС стала і своєрідним центром творчості, який контролює 
і скеровує роботу фахівців.

На заводі їх — 31. Інженерів, конструкторіп. майстрів, тех
ніків. І майже кожен бере участь у творчіі1 роботі вечімо 
колективу. А роботи цієї — чимало.

Ше одне поле діяльності — боротьба за якість. 
Колектив підприємства освоює систему здачі продук
ції з першого пред’явлення. А заводські контролери- 
відділу технічного контролю і майстри на дільницях 
— то, в першу чергу, випускники технікумів І ВУЗІВ 
Вони допомагають робітникам виготовляти якісну 
продукцію, шукають причини, що породжують брак 
та інше. А потім звітують про роботу па засіданні 
пади.
ТІ Е ЗАБУВАЄМО ми, що молодий інженер може 

бути своєрідним «генератором ідей» у технічній 
творчості. Тому одним з пунктів плану роботи РМС 
є раціоналізаторська діяльність молоді. За два з 
половиною роки молоді спеціалісти подали 59 ра
ціоналізаторських пропозицій, направлених на під
вищення продуктивності праці, зниження собівартос
ті та.підвищення якості продукції. 12.38і? карбован
ців річного економічного ефекту принесли заводу 39 
впроваджених пропозицій. Особливо вдалі пропози
ції старшого інженера-технолога Василя Рака.

Він запропонував змінити конструкцію і технологію виго
товлення головних і кінцевих балок мостових коанів. іцо 
зекономило підприємству 21.43 карбованців. А подібна раціо
налізація, розроблена у співавторстві з старшим інженером 
Михайлом Кудлаєм, дала економічний ефект — 4141 карбо
ванець Михайло Кудлай, до речі, один з найбільш плідних 
наших Фахівців. На його рахунку — 21 рацпропозиція.

Звичайно, внутрішня творча лабораторія раціоналізатора 
надзвичайно складна. І нелегко в плані, навіть найкращому, 
визначити Ті напрямки, визначити, наприклад, співавторські 
пари. Але практика переконує, шо найкращі результати бу
вають тоді, коли в контакт вступають досвідчені робітники 
І молоді інженери. Тоді поєднується практичний досвід' і 
теоретичні наукові знання.

Так, кадровий слюсар Михайло Максимович Шко
ляр і молодий майстер Микола Горобець розробили 
електросхему монтажу та підключення конденсатор
них блоків для підвищення «косінусу фі>, цього ду
же важливого показника ефективності електродви
гунів. Рацпропозиція дала економічний ефз кт — 827 
карбованців. 1066 карбованців річної економії при
несла зміна конструкції деталей, запропонована до
свідченим робітником Миколою Івановичем Тютюн
ником та молодим спеціалістом Володимиром Нише- 
тою. Дякуючи цій рацпропозиції завод -міг реалізу
вати відходи виробництва. Ось тому РМС постійно 
радить молодим спеціалістам вступати в творчий

■ контакт з досвідченими робітниками.
: В. КОМНАТНИЙ, 

голова ради молодих спеціалістів 
Олександрійського заводу підйом, 
но-транспортного устаткування.
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школі». Відтоді 
над сільською 
стало однією з 

справ комсо- 
організацій 

Значною мірою 
цієї роботи

ТУРБОТА КОМСОМОЛУ—СІЛЬСЬКА ШКОЛА
^ьЛИЗЬКО п’яти років
** тому в ЦК ВЛКСМ 
вперше зібрався централь
ний штаб «Комсомол — 
сільській 
шефство 
школою 
головних
мольських 
країни, 
посиленню 
сприяє липнева постанова 
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР «Про заходи по 
дальшому поліпшенню 
умов роботи сільської за
гальноосвітньої школи». 
Сьогодні справи, потреби 
сільської школи хвилюють 
всіх. 1 це не випадково. 
Бо від успішного вирішен

ні яя її сьогоднішніх про- 
залежить завтраш

ній день нашого села.
Комсомольці і молодь 

області з особливою ува
гою зустріли постанову 
партії і уряду, адже з 824 
шкіл Кіровоградщини 684 
— сільські. Обласним ко
мітетом комсомолу з 27 
липня по 3 серпчя прове
дено рейд - перевірку 
участі комсомольських 
організацій області у мі
сячнику (з 20 липня по 
20 серпня) по підготовці 
сільських шкіл до ново
го навчального року, 
проаналізовано помилки, 
критиці були піддані ор- 

І^ганізації, які не викона- 
*ли своїх шефських зобо
в’язань. Відзначалися й 
успіхи.

Під особливим контро
лем комсомолу знаходи
лися шкільні новобудови. 
Так, минулого року з до
помогою правлінь кол
госпів, партійних та 
комсомольських органі
зацій здано в експлу
атацію 34 школи, 27 при
шкільних інтернатів, 45 до
шкільних закладів, 18 
їдалень і буфетів. У будів
ництві та ремонті шкіл і 
будинків для вчителів 
брали участь 432 ремонтні 
шкільні бригади, три шко
ли побудовані студентсь
кими будівельними заго
нами. У будівництві і об
ладнанні восьми шкіл, які 

і^.₽едено в дію минулого 
року, брали участь кол
госпні комсомольські ор
ганізації Долинського ра
йону, а комсомольці кол
госпу імені Ілліча Новго- 
родківського району по
будували школі спортив
ний комплекс.

Відчутну допомогу сільським 
школам надають комсомоль
ські організації Олександрій
ського, Компаніївського, Боб- 
ринсцького. Гайворонського 
районів. Міцна дружба єднає 
комсомольців колгоспу імені 
Леніна Олександрійського ра
йону з учнями Новопразької 
середньої школи. Щороку мо
лодь села бере участь у ре

монті шкільних приміщень, 
допомогла в будівництві бу
динку для вчителів, подару
вала спортивний інвентар, 
оформила куток «На допомо
гу комсомольському й піонер
ському активу та вступаючо
му в члени ВЛКСМ». Змістов
ну виховну роботу з дітьми 
проводять комсомольці цього 
ж колгоспу В музеї о. Ю. 
Жежері: влаштування зустрі
чей з учасниками Великої 
Вітчизняної війни, з дружи
ною героя, передовиками сіль
ськогосподарського виробни
цтва.

Учні Олександрійського рад- 
госпу-технікуму та СПТУ № Я 
допомагають в ремонті Черво- 
нокам янської та Звенигород
ської восьмирічних шкід. 
/^УЧАСНУ школу не

можливо уявити без 
хороших учбових кабіне
тів, майстерень, спортив
них майданчиків. Тому й 
зміцнення навчально-мате
ріальної бази повинно

ВИВІРЕНА
ЧАСОМ

Л. НЕ РУШ, 
секретар О К ЛКСМУ

знаходитись гід контро
лем комсомольських ор
ганізацій. Слід відзначити 
ініціативу комітетів ком
сомолу колгоспу < Заповіт 
Леніна» та імені Леніна 
Олександрійського райо
ну, які побудували для 
місцевих шкіл спортивні 
комплекси. Нині молодь 
колгоспу «Зоря комуніз
му» Новгородківського ра
йону працює над облад
нанням кабінету початко
вої військової підготовки 
в Інгуло-Кам’янській СШ. 
Завдання всіх комсо
мольських організацій 
колгоспів, радгоспіз, під
приємств і установ кон
кретною допомогою при
скорити перехід шкіл об
ласті на кабінетну си
стему навчання.

Відійшов у небуття час, ко
ли шефство сприймалося як 
чергова кампанія. Сьогодні 
говоримо про шефство комсо
молу над сільською школою 
як багаторічну, вивірену ча
сом, дружбу. В комітетах ком
сомолу багатьох колгоспів, 
радгоспів, підприємств розроб
лені комплексні програми 
шефства. Вони передбачають 
найрізноманітнішу допомогу у 
зміцненні матеріально-техніч
ної бази, участі вожатих-вн- 
робннчників у виховному 
процесі діяльності учнівських 
гуртків, організації відпочин
ку школярів та закріп
ленні молодих вчителів на 
селі.

Так,маємо право гово
рити про успіхи шефства,

що

УВАГА ДО ЖИТТЯ І ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ СЬОГОДНІ ОСОБЛИВА ОСТАННІ 
ДОКУМЕНТИ ПАРТІЇ І УРЯДУ ВИЗНАЧИЛИ ПОСЛІДОВНУ ЛІНІЮ РОЗВИТКУ ШКОЛИ 
ГЛИБОКО РОЗКРИЛИ ВСІ СТОРОНИ її ДІЯЛЬНОСТІ. В ДАЛЬШОМУ ПОСТУПІ СІЛЬСЬ

КОЇ ШКОЛИ ВАЖЛИВА РОЛЬ ВІДВОДИТЬСЯ КОМСОМОЛУ.
ДНЯМИ НА БЮРО ОК ЛКСМУ БУЛА ПРИЙНЯТА ПОСТАНОВА «ПРО УЧАСТЬ КОМСО- 

ЯСпЬЯ\ц0РГАНІЗАЦІЙ ОБЛАСТІ В МІСЯЧНИКУ ПО ПІДГОТОВЦІ СІЛЬСЬКИХ 
Ж‘?т,Ж?пїЮВ0Г0 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ТА ДАЛЬШОМУ РУХУ «КОМСОМОЛ - СІЛЬСЬ
КІЙ ШКОЛІ».

МАТЕРІАЛИ ЦІЄЇ СТОРІНКИ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО УЧАСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ ОБЛАСТІ 
В П’ЯТИРІЧЦІ «комсомол - сільській ШКОЛІ».

тому
ло. Однак рейдом-пере- 
віркою виявлено цілий 
ряд значних недоліків. Чи
мало є ще шкіл, які спи
нилися поза увагою ком
сомольських організацій. 
І здебільшого це школи, 
котрі потребують якнай- 
дієвішої допомоги з боку 
комітетів комсомолу. Ад
же навчаються іноді учні 
в непристосовачих примі
щеннях, немало шкіл тер
пить нестачу обладнан
ня, затягується здача 
шкільних об’єктів, подеку
ди незадовільно ведеться 
ремонт.

Негайного втручання, як- 
найдієвішої допомоги з боку 
комсомольських організа
цій в прискоренні будівницт
ва потребують Всрблюзька 
СШ Новгородківського райо
ну, Грузьківська СШ Кірово
градського району, Підвисо- 
цька С.Ш Новоархангельсь- 
кого району, дитячі садки в 
Голованівську та Побужжі 
та Інші будівельні об’єкти.

Надзвичайно слабо цьо
го року велася робота по 
добору та напоавленню 
кращої сільської молоді 
на навчання в педагогіч
ний інститут. Слабо пра
цювали в цьому напрямку 
Петрівський, Бобричець- 
кий, Новоукраїнський ра
йони. З повною відпові
дальністю комітети на міс
цях, в колгоспах, радгос
пах повинні віднестися до 
направлення молоді з сіл 
на навчання у вузи най
більш гідних, таких, у ко
му впевнені.

Не скрізь ще задовіль
но вирішується питання 
забезпечення житлом учи
телів. Подекуди 
мольські 
дбають 
молодих освітян на

зроблено нема-

комсо- 
організації не 

про закріплення 
селі.

МІСЯЧНИК ПО ПІДГОТОВЦІ 
сільських шкіл до нового на* 
вчального року продовжуєть
ся. Комітетам комсомолу не
обхідно забезпечити ширшу 
участь всіх комсомольців у 
місячнику, сповна використа
ні всі можливості, щоб сер
пень став місяцем своєчасної 
й якісної ПІДГОТОВКИ всіх 
сільських шкіл до нового на
вчального року.

Потреби сільської шко
ли. їх багато. На головні 
й другорядні вони не діля
ться. Всі вимагають особ
ливої уваги, піклування з 
боку різних організацій, 
і найперше — комсомолу.

ВИХОВУЮЧИ пришлом

СЕЛО КАЛЬНМБОЛОТ НСВОАРХАН 1’ЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ. НЕЩОДАВНО ТУТ 
ЗБУДУВАЛИ ПРИМІЩЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, У ВСІХ РОБОТАХ БРАЛИ 
УЧАСТЬ ШЕФИ - СІЛЬСЬКІ КОМСОМОЛЬЦ. фото ю. Л|ВЛШ„„КОВЛ.

Народна освіта відіграє важливу 
роль у розвитку нашого суспільства. 
Партія і уряд надають їй великої ува
ги, і свідченням цього є постанова 
Верховної Ради СРСР «Про стан на
родної освіти і заходи по дальшому 
вдосконаленню загальної середньої, 
професійно-технічної, середньої спеці
альної і вищої освіти в СРСР».

Оскільки мова йде про виховання 
підростаючого покоління, то значна 
роль у цьому відводиться комсомолу. І 
за останні роки, в період дії п’ятирічки 
«Комсомол — сільській школі», шефст
во комсомолу набрало широкого роз
маху.

У нашому районі лише минулого ро
ку побудовано шість нових шкіл, на 
кошти колгоспів і радгоспів. У будів
ництві приміщень шкіл, особливо на 
завершальному етапі — опоряджуванні, 
благоустрої, озелененні, обладнанні'нав
чальних кабінетів — значну участь бра
ли комсомольці ї молодь Гурівки, Кіро- 
вого, Іванівни, Василівни. Новогриго- 
рівки. Червсноозерівки. Всі звільнені 
приміщення’ шкіл сільські комсомольці 
допомагали переобладнати під інтерна
ти, квартири для вчителів, їдальні то
що. ,

Я навів лише один приклад. Та колгоспи 
піклуються не лише про будівництво нримі- 
цень, а. взагалі, про розширення матеріальної 
бази шкіл — про обладнання кабінетів, при
дбання приладів, створення спортивних комп
лексів.

Робота учнівської виробничої бригади 
Кіровської середньої школи є своєрід
ним прикладом віддачі: школа — кол
госпу. Із року в рік шкільна бригада 
вирощує на значних площах високі вро
жаї озимої пшениці, кукурудзи. Мину
лого року, наприклад, колектив вирос
тив і зібрав з кожного гектара по 75 
центнерів зерна кукурудзи. Нині зобо
в’язання ще вінці: зібрати на 50-гек- 
тарній площі 100-центнерний врожай 
качанистої. Добре нині працює на ба
зі цієї школи табір праці і відпочинку.

Комсомольці Гурівської середньої 
школи відзначаються в боротьбі за збе
реження і примноження краси рідного 
краю. Створене учнівське шкільне ліс
ництво неодноразово відзначалося дип
ломами ЦІ< ЛКСМУ. Учні цієї школи 
беруть активну участь у догляді за 
сільськогосподарськими культурами, до-

помагають збирати врожай. Взагалі, 
добре організоване трудове виховання 
в поєднанні із змістовною ідейно-полі
тичною роботою із учнівською молоддю 
дає хороший, результат.

Шефствуючи над сільською школою, комсо
мол проводить значну роботу. Це — і вечори 
трудової слави, на які запрошуються .Герої 
Соціалістичної Праці, кавалери орденіп, ве
терани праці, і рейди-перевірки готовності 
шкіл до навчального року, І залучення учнів
ської молоді до свят проводів своїх старших 
товаришів, у більшості випадків випускників 
цієї ж школи, в ряди Радянської Армії. І 
спільна участь у спортивних масотіих зма 
ганцях.

Особпиво хотілося б наголосити про 
значну допомогу комсомольських орга
нізацій колгоспів у проведенні в шко
лах гри «Зірниця». Сільські комсомоль
ці залучають до керівництва грою ко
лишніх військовослужбовців, задовго 
до початку гри ведуть з учнями підго
товку до неї.

Напередодні кожного навчального ро
ку на моєму столі, з’являється список 
піонервожатих-виробничників. складений 
працівниками райкому комсомолу. В ни
нішньому списку зустрічаю відомі пріз
вища — Дарії Лиходід з колгоспу імені 
Леніна, Петра Чичика з колгоспу імені 
Горького, Володимира Пархоменка з 
колгоспу «Родина». Є й нові прізвища. 
І добре, що серед вожатих-новачків — 
трактористи, комбайнери, доярки. Саме 
вони мають пожвавити профорієнтацій
ну роботу. Одна справа, коли юнакам і 
дівчатам про майбутню професію роз
повідають вчителі, ветерани. Тиша — 
коли молоді виробничники.

Активніше мають комсомольці вирішувати 
питання літнього відпочинку по місцю про
живання. Та й п піонерських таборах роботу 
можна вести цікавіше. Далеко більше можуть 
зробити комсомольці в розвитку художньої 
самодіяльності, організації культурного до
звілля, проведення вечорів.

Партія і уряд поставили нові зав
дання перед працівниками освіти. І це 
підносить відповідальність кожного пе
дагогічного колективу, кожного вчите- 
теля. Виростає і роль комсомольських 
організацій у питанні виховання під
ростаючого покоління, оскільки комсо
мол має брати найактивнішу участь у 
формуванні світогляду майбутніх бу
дівників комунізму.

І. євсєєв, 
завідуючий Долинським райвно.

kЕКСКУРСІЯ РАЗОМ З ШЕФАМИ
Кожного року чимало випускників нашої школи 

стають учнями Оникіївського" ПТУ Кз 7. Звичайно, 
головну роль у тому, що учні АІаловисківської СШ 
№ 3 обирають сільські професії, відіграли, паші ше- 
Фи — викладачі й учні Оншсіївського професійно* 
технічного. ’

Дружба наша. міцна, випробувана часом. Ось і 
\ зараз, коли канікули в розпалі, шефи не забувають’

про нас. Запропонували старшокласникам здійснити 
спільну екскурсію по визначних місцях Маловисків- 
ського та Новоархаигедьського районів. Потурбува-. 
лися -про автобуси, . ■ і

Поїздка була ■ цікавою, Вчитель-історпк з нашої 
школи О, С. Ковтун розповів про партизанів, які 
діяли тут в роки Великої Вітчизняної війни. Багато

досі невідомого почули ми й про діяльність пар
тизанського командира М. І. Наумова.

Наш шлях лежав до села Калниболота, де ми 
відвідали сільський музей. В пам’яті кожного зали
шиться й поїздка до Кам’яиечого. Тут також по
бували в краєзнавчому музеї села.

Під час поїздки ми ще більше здружилися. Було 
немало пропозицій,- розмов про нові зустрічі, спіль
ні вечори.

. Люба КИСЕЛЬОВЛ,
учениця МаловисківСЬкої СШ № 3. я
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ПРОТЯГОМ 1974—1975
років проводитиме

ться шоста літня Спарта
кіада народів СРСР. Вона 
присвячується 30-річчю пе
ремоги радянського наро
ду у Великій Вітчизняній 
війні 1941—1945 рр. Ті де
віз: «Готовий до праці і 
оборони СРСР».

У програмі спартакіади 
40 видів спорту, в тому 
числі 15 військсвс-техніч-
НИХа

ШОСТА ЛІТНЯ 
СПАРТАКІАДА 
НАРОДІВ СРСР 

' -лг:®®7і—!

Вона пройде в чотири 
етапи. На першому етапі 
відбудуться масові зма
гання і спартакіади з бага
тоборства ГПО та окре
мих видів спорту в колек
тивах фізичної культури і 
первинних організаціях 
ДТСААФ підприємств і 
будов, колгоспів і радгос
пів, установ і навчальних 
закладів, у частинах і під
розділах Збройних Сил, 
за місцем проживання на
селення.

На другому етапі про
водяться спартакіади в 
районах і містах з участю 

в них команд колекти
вів фізичної культури 
і первинних організацій 
ДТСААФ.

На третьому етапі від
будуться спартакіади в 
областях, краях, автоном
них республіках, зональні 
спартакіади РРФСР, спар
такіади союзних респуб
лік, Москви і Ленінграда. 
Заключний, четвертий 
етап — фінальні змагання 
Спартакіади народів СРСР, 
як огляд найвищих досяг
нень радянського спорту, 
проводиться у липні — 
серпні 1975 року одночас-

но в м. Москві, е усіх сто
лицях союзних республік, 
у мм. Ленінграді, Севасто
полі, Воронежі, Грозному, 
Калініні, Калузі, Каунасі, 
Курську, Орлі, Полтаві, 
Тернополі, Тулі, Харкові і 
Ярославлі.

Спартакіада народів 
СРСР — велинд подія у 
спортивному житті країни. 
Вона буде широким огля
дом стану фізкультурно- 
спортивної та оборонно- 
масової роботи. В ході її 
будуть здійснені заходи 
по дальшому впровад
женню фізичної культури 
в повсякденне життя ра
дянських людей на основі 
всесоюзного фізкультур
ного комплексу «Готовий 
до праці і оборони СРСР», 
поліпшенню військово- 
патріотичного виховання 
населення, особливо мо
лоді, з тим, щоб фізична 
культура активніше вико
ристовувалася з метою 
всебічного розвитку ра
дянської людини, зміцнен
ня її здоров’я, стала орга
нічною, складовою части
ною наукової організації 
праці і відпочинку, планів 
соціального розвитку під
приємств, колгоспів і рад
госпів, сприяла високо
продуктивній праці і під
готовці народу до захисту 
Батьківщини. Особливу 
увагу буде звернуто на 
всемірний розвиток про
відних видів спорту, під
вищення майстерності ра
дянських спортсменів.

Попереду велика робо
та по впорядкуванню на
явних спортивних баз, 
спортивно . технічних клу
бів, забезпеченню їх по
трібним спортивним ін
вентарем і технічним об
ладнанням.

Змагання за програмою 
Спартакіади народів СРСР 
на підприємствах, будо
вах, у колгоспах, радгос
пах, установах, навчальних 
закладах, а також міські, 
районні спартакіади про
ходитимуть без відриву 
учасників змагань від ви
робничої діяльності та 
навчання.

Прилучити мільйони ра
дянських людей до ре
гулярних занять фізичною 
культурою, перетворити 
фізкультурний рух у все
народний рух — така го
ловна мета наступної 
Спартакіади народів СРСР.

0УТБЄЛ
t

5?
кірово- 
вдо.ма, 

- відсутності ак- 
гравців.

Перші матчі другого кола, які 
градські футболісти проводять 
втрачають в одному 
тианості, пасивності гравців. Здаєть
ся, виходячи на поле, футболісти став
лять перед собою половинчасте рішення 
— не пропустити гола, наперед не зага
дуючи про наслідки наступу. Звідси 
зменшення гострих моментів біля воріт, 
млявість матчів, монотонний ритм. Це, 
вапевне, можна пояснити різким спа
дом наступальної гри форвардів. Лише 
окремі і недовгі спалахи справжньої ак
тивності приводять у спрямований рух 
па ворота Сака, Когова, Кащея... Біль
ша ж частина три —• в тому числі і ос
танньої, з полтавським «Колосом» про
ходила в центрі поля, де часто обидві 
команди, «люб’язно» обмінювались се
рією помилок в передачах, но кілька 
хвилин не турбуючи воротарів.

У матчі «Зірка» — «Колос» полтавські 
футболісти перші відкрили рахунок. Це 
зробив на тринадцятій хвилині матчу

„ЗІРКА“—
восьмий номер гостей Курилов. Пропу
щений гол не зміг додати швидкості 
господарям поля. Лише в середній дру
гого тайму любителям футбола довело
ся похвилюватися. За п’ять квилив на 
табло тричі змінювався рахунок. Спо
чатку Кашей змусив воротаря гостей 
впиняти м’яч із сітки, та через хвилину 
після пробиття штрафного удару Мос
каленко, перекинувши .м’яч через вкши- 
кусану стінку, змусив те ж саме зроби
ти Будцаного. На 60-й хвилині знову 
Кащей головою зводить рахунок па ні
чию. 2:2.

У пробитті одинадцятлметрових 
штрафних ударів спокійнішими і точні
шими виявилися гості. В. Кащей і 
В. Седачев пробігли неточно. Отже, з ра
хунком 6:5 виграв «Колос» з Полтави,

Наступний матч — 14 серпня. «Зірка» 
зустрінеться з миколаївським «Суднобу
дівником».

м. СОМОВ.

НАЗУСТРІЧ ДНЮ ФІЗКУЛЬТУРНИКА

Курсанти Кіровоградського льотно-штурманського училища люблять спорт. Тут часто пропо- 
дяться спортивні свята, змагання. На фото Б. ТУХТЛБ/ЧЄВЛ зафіксовано одне а таких сит. 
Курсант ПАВЛЕНКО фінішує в легкоатлетичній естафеті.

А *'

ф ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, II СЕРПНЯ. ПЕР* 

ПІЛ ПРОГРАМА. 8.05 — 
льодово телебачення. Гіміщзд 
тика для всіх. (М). 9.20 
Новий». (М). 8.30 — Для 
тсй. «Чнтаймісто». (М). 10.00
— «В ефірі «Молодість». «Да4
«ш трактор». (М). 11.00
Концерт молодих виконавше. 
(ЛІ). 11.45 — Кольорове теле
бачення. «Сьогодні Всесоюзя 
ннії День фізкультурника», . 
(М). 12.15 — О. Уайльд «Зоря
ний хлопчик». Вистава Одссь-. ' 
його театру ляльок. (Одеса), 
13.15 — «Кіроооградщнпа жни-. 
вуе».( Кіровоград). 13.30 — «Кі
нострічки минулих років», 
(М). 11.30 — «Здороп’я». Науі 
копо—популярна програма»
(М) 15.00 — «Очевидне. — ней-і 
іновірне». (ЛІ). Иі.00 — Прог« 
рама мультфільмів. Кольороч
пе телебачення. (М). ‘
«Сільські жнива». (М). 16.40^1 
Кольорове телебачення. Кой» ! 
церт. Співає В, Куслан. (М). 
17.30 — Для школярів. На 
врнз клубу «Шкіряний м’пч». 
(Л1). 19.00 — Інформаційне
програма «Вісті». (К). 19.80-і 
Прем’єра телевізійного багач 
тосерИіного художнього філь* 
му«сіи«адцзть моментів вес
ни». І серія. (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 2*.2О — Коч 
льорово телебачення. Запро
шує концертна студія. Концерт? 
оркестру російських народних 
інструментів. (М). 22.15 — Ко- 
льорове телебачення. Телеві
зійний документальний фільм 
«Дар’лльські замальовки», 
(М). 22.30 — Кольорове телеба
чення. «Танцювальний зал», 
(М). 23.00 — Новини. (ЛІ),

ДРУГА ПРОГРАМА. 12.І5$Зг 
Три зустрічі. (М). 13.00 — Ак
туальні проблеми науки і 
культури. «Берегти иожпиіі 
гектар». (М). 13.30 — «Сім’я», 
(Донецьк). 14.30 — «Зустріч а 
майстрами театру». (С. Гіа
цинтова). (К). 15.20 — Науко
во-популярний фільм «МіА Да
гестан». (К). 10.10 — «Сьогод
ні — День фізкультурника». 
Тележурнал «Старт». (К). 10.53
— «Наші прем’єри», (К). 17.1:5
— Концерт. Вітання героям 
жнив. (Запоріжжя). 18.15 —, 
«Київська панорама». (К), 
19.00 — Кольорове телебачен
ня. «Любителям оперети г„ 
(ЛІ). 19.30 - Концерт. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти Із. 
(К). 21.00 •— Програма «Час», 
(ЛІ). 21.30 — Художній фільм 
«Створи бій». (К). 22.45 — Ін
формаційний оіляд «На лавах 
республіки». (К). 22.50 — Ве
чірні новини. (К).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

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, ллитковик-лицювальник, штукатур,

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

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 нвартирного 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 у 
вищі й середні учбові заклади на пільгових умовах.

Після закінчення училище випускникам надасться 
оплачувана відпустка за рахунок підприємства згід
но законоположення.

Новий навчальний рік училище розпочинає е ново- 
збудованому благоустроєному комплексі що ма< 
ивбінети і лабораторії, учбові майстерні, обладнані ДИРЕКЦІЯ;

@ Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград*$0, мул. Луначврськото, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та 'відділу 
комсомольського життя —■ 3-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2*45-36, відділу вій- 
сьново-пйгрїотичного еивовання та спорту —- 2*46*87,

БК 00275. індекс 01197, 

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 учмпищя: м. Кіровоград, вуї». Леніна, 19, 

вхід з вуп Декабристів, 3. Телефон 2-47-54.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» « 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г» М. Дими.трова •Г ;. . ■ 
обласного управління у справах видавництву 

поліграфії і книжкової торгівлі,
м. Кіровоград, вул. Гліннн, 2.
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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МЕЛІОРАТИВНЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 1 

оголошує набір учнів на 1973—1974 навчальний рік
з спеціальностей:

З ОДНОРІЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ: ма- ; 
шиністів екскаваторів (вік 17 років), машиністів 
бульдозерів, скреперів, грейдерів (17 років), трак- 
тористи-машнністн широкого профілю (10 років), 
машиністи автомобільних кранів (17 років), шофери 
а кваліфікацією слюсаря (17 років), маляр» (юна
ки і дівчата) (16 років), штукатури (юнаки і дівча- І 
та) (16 років), муляри (юнаки) (16 років);

З ДВОРІЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ: 
механізатори меліоративних робіт з правом пра

цювати на екскаваторах, скреперах, грейдерах, буль
дозерах і інших землерийних машинах (пік 16 ро
ків); електрогазозварники (юнаки і дівчата 16 ро
ків)- . . Ь

Учні, зараховані до училища, забезпечуються три-^н'' 
разовим безплатним харчуванням, стипендією, спец
одягом, а ті, що потребують — гуртожитком.

З ШЕСТИМІСЯЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ з 
числа осіб демобілізованих з лав Радянської Армії 
з стипендією 75 карбованців на місяць:

машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів, газо- і 
електрозварники, машнністн-трактористи.

Зарахування до училища проводиться без вступ
них екзаменів. В період проходження виробничої 
практики учні одержують 100 процентів заробітної 
плати. •1 .

Для вступу до училища слід подати такі доку
менти:

свідоцтво про освіту (не нижче 8 класів); сві
доцтво про народження і, коли виповніться 16 ро
ків, паспорт; характеристику зі школи чи з остан
нього місця роботи; довідку з місця проживання І 
про склад сім’ї; автобіографію; три фотокартки , 
розміром 3X4. п

Початок занять з 1 вересня 1973 року.
Ті, хто закінчив училище, направляються на ро- > 

, боту, в організації Міністерства водного траиспор- 
.• Жх „4

При училищі прашое вечірня школа. ' ......''
. Адреса, училища: м. Олександрія, ‘ Корнетівське' 

шосе. ІХаїн автобусом № 4 до зупинки ' Училище.- 
Олександрійське сільське профтехучилище № 1.

ДИРЕКЦІЯ.
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