
Радянський народ під 
керівництвом Комуністич

ної партії сповнений рі
шимості продовжувати й 
успішно завершити спра
ву, яку заповідав великий 
Ленін.

(З лершотравневого привітання Центрально*
І то Комітету КПРС, Президії Верховної Ради 

СРСР, Ради Міністрів СРСР радянському на
родові). Рік видання XV. 

N° 55 (1847). • Ціна 2 коп«, ’НЕДІЛЯ, 5 травня 1974 року

ПІД ЛЕНІНСЬКМИИ ЗНАМЕНАМИ
; і = МОСКВА

З добрим світлим настроєм зустріли радян
ські люди Першотравень — свято весни, пра
ці і миру. У святкових колонах вони пройшли вули
цями і площами міст і сіл усієї країни, рапортуючи 
Батьківщині про нові трудові звершення. Ударна ко
муністична праця — це найбільш вірний шлях зміц
нення нашої країни, поліпшення життя нашого на
роду. Це разом з тим і великий вклад у справу міц
ного миру», — говорив товариш Л. І. Брежнєв. Пер- 
інотравневс свято було хвилюючою демонстрацією 

і перемог радянського народу, який втілює в життя 
історичні рішення XXIV з’їзду КПРС. У широкому 

‘ розмаху соціалістичного змагання, у славних трудо- 
Г них звершеннях яскраво виявляється натхненна бо- 
\ ротьба радянських людей за комунізм.

...У святковому вбранні Красна площа — серце 
. Країни Рад. На трибунах для почесних гостей —Ге- 

х -рої Соціалістичної Праці — переможці соціалістич- 
мого змагання в 1973 році, визначні діячі'»науки і 
•культури, делегати XVII з’їзду ВЛКСМ. який про
ходив у Москві, численні зарубіжні гості.

На центральній трибуні Мавзолею В. І. Леніна — 
товариші Л. 1. Брежнєв. 10. В. Апдронов, А. А. Греч
ко, В. В. Гришин, А. А. Громико, А. П. Кириленко, 
О. М. Косигін, Ф. Д. Кулаков, К. Т. Мазуров, М. В. 
Підпірний, Д. С. Поллнський, М. А. Суслов, О. М. 

-^Шелепін, П. Н. Демічев, М. С. Соломенцев, Д. Ф.
Усти.чов, В. І. Долгнх, І. В. Капітонов, К. Ф. Кату- 
ікев.

Москвичі і гості столиці бурхливими оплесками, 
галко 1 сердечно вітають керівників Комуністичної 
партії і Радянської держави

Над Красною площею звучать слова Псршотрав- 
мевого привітання Центрального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів 
СРСР радянському народові. Слова привітання 
звернуті до кожної радянської людини, всіх борців 
за мир і прогрес, за щастя всього людства.

Урочисто звучить «Інтернаціонал». Починається 
святковий похід.

На площу вступає головна колона демонстран
тів. Попереду — прапор столиці з нагородами міс- 
та-героя. Самовідданою працею москвичі примножу
ють славу рідного міста. Демонстоанти скандують: 
«Великому Леніну — слава!», «Хан живе КПРС!», 
«Народ і партія єдині!», «Комунізм переможе!».

Повновладні господарі своєї країни, радянські 
люди єдиною дружною сім’єю під керівництвом ле
нінської партії успішно втілюють в життя рішення 
XXIV з'їзду КПРС. Визнанням вкладу кожної нації 
і народності у зміцнення і розвиток СРСР є наго
родження союзних і автономних республік, автоном
них областей і національних округів орденами Дру
жби народів. По площі проходять машини, оформ
лення яких присвячене багатонаціональному радян
ському народові — будівникові комунізму.

(Закінчення на 2-й стор.).

У яскравому першо- 
травневому вбранні Київ 
— місто-герой, місто-тру- 
дівник. Особливо краси
вий і нарядний Хрещатик. 
На білокам’яних фасадах 
будинків в обрамуванні 
червоних прапорів порт
рети Маркса, Енгельса, 
Леніна, керівників Кому
ністичної партії і Радян
ської держави. З числен
них транспарантів зверну
ті до киян слова,' які 
славлять КПРС, непоруш
ну єдність партії і наро
ду, братерську дружбу 
трудящих Батьківщини Ве
ликого Жовтня, союз ро
бітничого класу і кол
госпного селянства, твор
чу мирну працю радян
ських людей.

На трибунах, встановле
них вздовж центральної 
магістралі міста, — герої 
праці, діячі науки і куль
тури, знатні люди столиці 
України і столичної обла
сті. Тут же керівники 
республіканських мініс
терств і відомств, ветера
ни партії, учасники гро-

КИЇВ
мадянської і Великої Віт
чизняної воєн, почесні го
сті.

Стрілки годинника на
ближаються до десятої—> 
часу початку святкової 
демонстрації представни
ків трудящих Києва. Під 
бурхливі оплески на цен
тральну трибуну підніма
ються член Політбюро ЦК 
КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України 
В. В. Щербицький, члени 
Політбюро ЦК Компартії 
України — Голова Прези
дії Верховної Ради УРСР. 
І. С. Грушсцький, Голова 
Ради Міністрів УРСР О. П. 
Ляшко, інші керівники 
республіки.

Радіо доносить голос 
рідної Москви. Включає
ться Красна площа. З ве-

' личезною увагою слуха
ють присутні Першотрав- 
кеве привітання Цен
трального Комітету КПРС, 
Президії Верховної Ради 
СРСР і Ради Міністрів

(Закінчення на 2-й стор.).
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Місто зустріло ранок у святко
вому вбранні, — червоний колір 
транспарантів, прапорів, гвоздик, 
— місто піднімалося назустріч 
дню гордо і розквітло.

В цей день кожний трудівник 
па планеті відчуває плече і руку 
друга. І бачиться, як, перозділе- 
ні географічними кордонами, о 
одну могутню ріку вливаються 
святкові демонстрації в Москві і 
Празі, Берліні і Гавані, у селищі 
Мирному в Антарктиді і тривож
ному західному містечку, де лю
ди з транспарантами проходять 
по тісному коридору з вишикува- 
них поліцейських. Один у нас де
віз: мир, солідарність, братерст
во. 1 з кожним роком могутнішає 
ця велична ріка: червоний колір 
Першотравня владарює над пла
нетою!

В перший ранок травня погля
ди всіх радянських людей звер
таються до столиці наиюї Бать
ківщини — Москви, головної ко
лони святкової демонстрації. З 
особливим хвилюванням вся кра
їна слухала Першотравпеве при
вітання ЦК КПРС, Президії Вер
ховної Ради СРСР, Ради Мініст
рів СРСР радянському народові. 
Вся країна завмерла в єдиному 
пориві, в радісній гордості: за 
звершене народами Країни Рад, 
за велику честь бути громадяни
ном соціалістичної держави. На 
заклик партії ми завжди відпо
відаємо ще повнішими і вагомі
шими ділами!

...Десята година ранку. На цен
тральній площі імені С. М. Кіро
ва в Кіровограді починається 
святкова демонстрація трудящих.

На трибуні — керівники облас
них та міських партійних і ра
дянських органів, ветерани парті» 
і війни, Герої Радянського Союзу, 
Герої Соціалістичної Праці, пере
довики виробництва, гості міста.

Першими на площу вступають 
школярі. Юні обличчя, червоні 
галстуки, легка хода. Над коло
нами лозунги: -.Вчимося на «4» і 
«5,» «Жити, працювати і бороти
ся по Леніну». Так, юні кірово* 
і радці виправдовують надії, які 
покладає на них старше поколін
ня. Свій обов’язок — добре вчи
тися вони виконують з честю. 
1730 юнаків і дівчат Кіровограда 
закінчили минулий рік з відмін
ними оцінками. Комсомольці

(Закінчення на 2-й стор.).
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(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

Ввесь радянський народ готується в ці дні до ве
ликої поті пічної події в жіпп країни — виборів до 
Верховної Ради Союзу Радянських Соціаліспічиїїл 
Республік. Трудящі країни йдуть назустріч виборам, 
(гісио згуртовані навколо Комуністичної партії Ра 
дянського Союзу. В числі перших кандидатів у де
путати радянські люди називають керівників Кому
ністичної партії і Радянської держави, демонструю
чи безмежну любов і довір’я до рідної партії.

У колонах — лозунги, транспаранти, присвячені 
успіхам трудящих у дев’яіін п’ятирічці. Всі трудів
ники добре розуміють, що сьогодні немає, важлпві- 
йіої, відповідальнішої справи, ніж виконання і пере
виконання плачу 1974 року.

Недавно вся країна урочисто відзначила 20-річчя 
Освоєння цілинних і перелогових земель. Над коло 
ною демонстрантів фотографія, на якій відобра
жений виступ Генерального секретаря Ц1\ КПРС 
Товариша Л. І. Брежнєва на урочистому засіданні в 
Алма-Аті, присвяченому 20-річчю освоєння цілини, 
радянські люди цілком і повністю схвалюють лінію 
партії па ще більше і всебічне піднесення сільсько
господарського виробництва.

Наша країна — надійний оплот боротьби народів 
за мир, національну незалежність і соціалізм. Гли
боко символічно, що саме в Москві в жовтні 1973 
року відбувся Всесвітній конгрес миролюбних сил. 
Оформлення святкових колон присвячене міжнарод
ній солідарності трудящих у боротьбі проти імперіа
лізму і расизму, за мир, демократію і соціалізм.

Під прапором комсомольської організації столиці 
уа площу вступає молодь. За комсомольцями йдуть 
піонери. Потім стрункими рядами під спортивними 
ірапорамн проходять фізкультурники.

...йдуть трудівники районів столиці — робітники, 
Службовці, вчені, працівники культури.

Святковий похід трудящих Москви був НОВОЮ ХВИ
ЛЮЮЧОЮ демонстрацією єдності партії і народу, рі
шимості радянських людей втілити В ЖИТІЯ істо
ричні рішення XXIV з'їзду КПРС, внести гідний 
вклад у справу комуністичного будівництва в нашій 
країні.

(ГАРС).

(Закінчення. Поча
ток на 1-й сюр.). 

СРСР радянському наро 
дові.

Над весняним Хреща
тиком звучить могутнє 
«Ура!». Воно зливається з 
величною мелодією «Ін
тернаціоналу».

Звучить урочистий
марш. Починається свят
ковий похід киян. Він три
вав кілька годин і вилив

ся в яскраву демонстра
цію непорушної єдності 
партії і народу, перекон
ливо показав розквіт 
творчих сил трудящих 
республіки, їх тверду рі
шимість втілити в життя 
історичні накреслення
XXIV з'їзду КПРС, нови
ми трудовими звершен
нями зміцнювати могут

ність нашої багатонаціо
нальної Батьківщини.

В усіх містах і. селах 
республіки з великим 
піднесенням пройшли ба
гатолюдні мітинги демон
страції трудящих. Робіт
ники, колгоспники, інтелі
генція ще раз заявили 
про свою монолітну згур
тованість навколо рідної

“Київ
Комуністичної партії, го
товність перетворити 8 
життя величні плани бу
дівництва комунізму.
Трудящі республіки, як і 
всі радянські люди, роб
лять усе для того, щоб 
ознаменувати ‘четвертий, 
визначальний рік п'яти
річки високопродуктив
ною працею.

(РАТАУ).
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КІІМНМНІМІІ—' =
(Закінчеііня. Початок на 1-й стор.)

шкіл міста навчаються під деві
зом: «Знання — наша зброя в 
боротьбі за комунізм». Завтра ці 
юнаки і дівчата прийдуть на за
води і в лабораторії, стануть до 
верстата, сядуть за кермо трак
тора. Надійна зміна крокує в 
майбутнє.

Л на площі — студенти вузів, 
учні технікумів та професійно- 
технічних училищ, йдуть студен
ти педагогічного інституту імені 
О. С. Пушкіна та Кіровоград
ського інституту сільськогоспо
дарського машинобудування. Спе
ціалісти цих вузів працюють в 
багатьох куточках нашої неосяж
ної країни, педінститут став 
справжнім інтернаціональним за
кладом, де ось уже кілька років 
вчаться юнаки і дівчата з брат
ніх республік. Крокують майбут
ні вчителі, інженери, медики. їх 
праця потрібна суспільству. І сьо
годні, набуваючи міцних знань у 
стінах навчальних закладів, вони 
готують себе до майбутньої про
фесії. Горді обличчя юнаків і дів
чат з комсомольськими значками 
па грудях, йде комсомолі« сім
десятих. Вона готова до дії, до 
нових звершень, трудових подви
гів.

Хвилинне затишшя, і знову ма- 
єво прапорів над колонами. Пе
ред. трибуною крокують трудящі 
Кіровського району міста Кірово
града. Право відкрити її одержа
ли трудівники заводу тракторних 
гідроагрегатів, які вийшли пере
можцями у передсвятковому зма
ганні. Майже тритисячний колек
тив цього підприємства налагодив 
виробництво досконалих водяних, 
масляних і гідравлічних насосів. 
Найбільш досконалі агрегати з 
маркою заводу відповідають рів
ню кращих світових зразків. На 
рахунку гідроагрегатннків чимало 
хороших справ. Близько двохсот 
виробничників завершили свої 
особисті п’ятирічки, 150 стали пе
реможцями всесоюзного соціаліс
тичного змагання.

В Першотравневі^ колонах ро
бітничий клас міста. Відповідаю
чи на Звернення ЦК КПРС до 
партії, до радянського народу, 
колективи виробничих підпри
ємств докладають всіх зусиль для 
успішного виконання планів де
в’ятої п’ятирічки. Не відстає від 
досвідчених ветеранів молодь. 
Комсомольці завжди там, де по
трібні їх молоді сили, трудовий 
запал. Вагомі трудові дарунки го-
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дують вони 50-річчю з дня при
своєння комсомолу імені В. 1. Ле
ніна. Рапортують про вагомі тру
дові здобутки колективи заводів 
радіовиробів, «Укрсільгослтехні- 
ки», друкарських машинок. Всі 
вони успішно викопують завдан
ня визначального року п’ятирічки.

Крокують будівельники. Це 
завдяки їм краснвішає .і виростає 
наше місто, будуються йоді жит
лові масиви, стають до ладу ви
робничі об’єкти. Повз трибуну 
проходять будівельники комбіна
ту «Кіровоградважбуд>, тресту 
«Кіровоградсільбуд». інших буді
вельних організацій.

Демонстрацію трудящих Ленін
ського району міста відкриває 
колектив ордена Трудового Чер
воного Прапора заводу «Червона 
зірка». В цьому році найстарішо
му підприємству обласного цен
тру сповнюється сто років. Напе
редодні свята червонозорівці з 
честю виконали державне замов
лення: на колгоспні ниви з кон
вейєра заводу зійшло 26 165 зер
нових. кукурудзяних, бурякових 
та овочевих сівалок, на 965 біль
ше передбаченого завдання, 
йдуть ударники комуністичної 
праці, передовики виробництва, 
груди багатьох з них прикраша
ють ордени і медалі. Ці нагоро
ди — за сумлінну працю на бла
го суспільства

Рапортують про свої трудові 
здобутки будівельники спеціалі
зованого управління № 2 тресту 
«Дніпроспгцбуд». Водопровід

Дніпро-—Кіровоград прокладе
ний їхніми руками. Йдуть робіт
ники заводів імені Кірова, 
«Більшовик», «Червоний Жов

тень», інших підприємств. У свят 
нових колонах — автотранспорт
ники, трудівники взуттєвої, швей
ної, панчішної, кондитерської 

фабрик їх рапорти — Першо
травню. Труд кожного з нас — 
для розквіту Батьківщини. І 
транспаранти над колонами гово
рять про вагомий внесок робітни
чих колективів у спільну справу. 
Тому й горді виходимо ми на 
площу. Бо чуємо, як у спільному 
єднанні нашого труда й натхнен
ня зростає велика ^будова кому
ністичного завтра. ,>д :г г> і

ГІ а площі — медики і-Праців
ники торгівлі та кулц-ГурНб-о'світ- 
ніх закладів. Завершують демон
страцію трудящих колони фіз
культурників.

Першотравень. Він прийшов до 
нас у розквіті весни, в розпал 
трудового будня. Серп і Молот — 
символ мирної праці на землі. 
Натхненні і згуртовані партією 
Леніна, трудящі Кіровограда 8 
святкових колонах ще раз проде
монстрували свою вірність ідеям 
партії, впевненість в те, що пла
ни, накреслені XXIV з’їздом 
КГІРС, стануть життям, готов
ність иатхиенною працею ознаме
нувати четвертий рік дев’ятої п’я
тирічки.

Святкові демонстрації відбули
ся в містах і селах області.

Фоторепортаж з площі імені С. ЛІ. Кірова ве
ли П. ГЕРАСИМЮК і В. КОВПАК.

> ТИЖДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ

ЗА РІДНИЙ ДІМ
ІЦ А ПОЧАТКУ березня 1944 року вій- 

ська другого Українського фронту 
просувались на Захід. Серед воїнів-внз- 
волитслів в боях за Кіровоградщииу 
брало участь багато моїх земляків. Під 
час наступу я бив фашистів у складі 
р7 стрілецького полку 297 Слов’яно-1\і- 
ровоградської стрілецької дивізії. Про
рвавши оборону ворога за селем Федо
рівною Кіровоградського району, визво
ливши Вишнякове, наша дивізія з Рів
ного пішла з боями в напрямку Поміч
ної. Наступаючи в південно-східній час
тині району, наш стрілецький полк ви
зволив перші села Доброврлнчківського 
району — Олексіївну, Луківку.

Після запеклою бою з фашистами біля селя 
Псрчунопл дивізію було перекинуто в ПІВНІЧ- 
ііо-східпому напрямку. Пройшовши через 
Фурманове, Михайлівну, іОр’їику, мій стрі
лецький батальйон, яким командував старший

лейтенант Таїиликов, форсованим маршем че
рез Добропсличкіику, направився до Линняж- 
ки. Фронтовою розбитою дорогою ми йшли 
біля Варваро-Олександріики, мого рідного се
ла. Від командирів я мав дозвіл провідати 
своїх рідних, з якими не бачився майже три 
роки. Через ЗО хвилин з автоматом в руках 
ьрокупав знайомими вулицями. На краю села 
зустрівся з першими своїми земляками Лідою 
Клименко та Сапею Білозоровою. Вони розпо
віли про мою сім'ю.

Переступивши поріг рідної хати, я побачив 
маму, яка подавала обід па стіл пораненому 
лейтенанту. Від нього я дізнався, що моє се
ло Варпаро-Олександрівку визволили воїни 
И гвардійської стрілецької дивізії, в якій і 
мені довелось воювати з листопада 1943 року 
до 15 січня 1911 року. Розпитував про бойових 
друзів — дивізійних розвідників, з якими про
йшов з боями територією Знам'яііського. 
Олександрійського та Новомиргородського ра
йонів. Лейтенант з 36 гвардійського стрілець
кого полку згадав про запеклий бій за моє 
Рідке село, героєм якого був рядовий солдат 
Із Знам’янського району дев’итнидцятирічнліі 
Петро Теличко...

ВІ11Ч з 15 на 16 березня бійці насту
пали в напрямку Добровелнчкіаки. 

Визволивши Олександро-Завадське та 
Скоііієвку. передовий загін полку разом 
з розвідниками рушив у засніжений 
степ. Наші шинелі були білими. Добро- 
всличківка — з лівого боку. А ми, спус
тившись в невеликий яр, вийшли непо
міченими на околицю Варваро-Олек 
саидрівки. В крайніх хатах нас радо 
зустрічали жителі села, обнімали як 
рідних. Вона ж повідомили, що в селі 
гітлерівці. Невдовзі ми захопили в по
лон 12 фашистів. Не встигли бійці відпо
чити. як в атаку на них пішли близько 
150 гітлерівців.

— Відступати не будемо, приймаємо 
бій, ні кроку назад! — скомандував Ге
рой Радянського Союзу гвардії лейте
нант Олександр Шопін.

Підпустивши ворогів, відкрили нищів
ний вогонь. Фашисти спочатку відступи
ли, а потім, ховаючись за хатами, поча
ли групами проривагнсьна наші иознціі. 
До десятка ворогів залишились лежати 
на снігу. Особливо влучно з ручного ку

лемета стріляв комсомолець Петро Те
личко. Він поливав гітлерівців свинце
вим вогнем з даху хати.

Змінюючи позицію, нідважняй босць не «»• 
мітив гітлерівця, який ховаючись за стіш* 
хати, пустив вогневу цівку по кулеметнику. 
Бонові друзі кинулись до Петра, та він * 
встав. Хлопці помстились за смерть свого то
вариша. Більше 30 іітлеріиців було звеш»» 
під час бою. Решта фашистів відступила н>- 
зад. Сало звільнили. Та радість потьмарила 
загибель наших шести поїиіа-гвардійців. Жи
телі села поховали з почестями радпясьжях 
бійців, які визволили Зарваро-ОлехсандР’ьяу 
від окупантів. Поруч з нашим земляком Пет
ром Андрійовичем Те личком сплять пічним 
сном його бонові побратими — росіяни Сергій 
Степанович Климов, Юрій Парфеятійоин 
Одинцов. Олексій Павлович Постихьпяж т* 
ще два невідомих воїни.

Давно відійшло у минуле лихоліття війте 
1а вдячні жителі села не забухають своїж 
визволі гелі в.

Біля пам’ягника-обеліска загиблим 
воїнам я посадив дві тополі. Вони 
року в травнезі дні ніжним шелестов 
листя зустрічають моїх землякіз. я» 
приносять квіти на могилу героїв

П. ШЕИКО, 
учасник боїв за Кіровоградщину.

с. Добровеличківка.
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ГІ. М. Ваняшин один з перших дописувачів нашої газети. 
Воїн-ветеран, педагог, він часто зустрічається з юнаками та 
дівчатами, веде плідну роботу по військово-патріотичному 
вихованню молоді. І його газетні матеріали теж на військово- 
патріотичну тематику.

И.А ФОТО; KJPOBO- 
ГРАДЦІ ЗУСТРІЧАЮТЬ 
ДЕЛЕГАТІВ XVII З'ЇЗДУ 
влкем.
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ПРИ- 
ПО- 

11 АШОГО 
KONGO- 

________ ФОРУ- 
РАПОРТУВАЛИ ЇМ 

СВОЇ ТРУДОВІ

ську відкривається облас- 
навчально-методична кон- 

з початкової вій-

РАДІСНО ЗУСТРІЛА- 
ЛИ ДЕЛЕГАТІВ XVII 
З'ЇЗДУ ВЛКСМ ЮНАКИ 
1 ДІВЧАТА ОБЛАСНОГО 
ЦЕНТРУ, УЧНІ 1 -----денти, — 
СЛУЖБОВЦІ 
ПШЛИ ВІТАТИ 
СЛАНЦІВ 
КРАЮ НА 
мольському 
МІ. ---------------
ПРО
здобутки.

Фого В. КОВПАКА.

ВИХОВАТИ у школярів риси 
** справжніх патріотів, допо
могти їм стати справжніми за
хисниками своєї Вітчизни — 
одне з першочергових завдань 
педагогічних колективів та 
комсомольських організацій 
шкіл області.

Як же воно вирішується?
Під керівництвам партійних орга

нізацій, місцевих Рад депутатів 
трудящих, спільно з військовими 
комісаріатами і комітетами комсо
молу органами народної освіти 
проведена значна' робота, спрямо
вана на забезпечення необхідного 
ріння початкової -військової підго
товки учнів. На посади військових 
керівників призначено 258 осіб, 60 
процентів з них — офіцери запасу, 
кожний четвертнії має вищу або 
середню військову І понад 11) про
центів — пищу педагогічну освіту.

За вмілу постановку початкової 
військової підготовки міністр осві
ти УРСР нагороди в значком я Від
мінник народної освіти» О. 8. Ро
гожина — військовою комісара До- 
лннського району, директора Но •- 
городкісської середньої школи Лі 1 
П. О. Стрпжака, військових керіп- 
іііііііч шкіл: Кіровоградської № 114 —

ПРО СВОЇХ ДРУЗІВ
Володимир Бабич — учень дез ятого класу Кі

ровоградської середньої школи Н® 32. Він — ак-. 
тмвний член редколегії стінних газет «Піонер
ський ліхтар» та «Комсомольський прожектор».

Серйозно юнак ставиться і до занять в місько
му університеті комсомольських кореспонден
тів.

Сміх, захоплені роз
мови, кружляючі па
ри... Звичайна картина 
шкільного вечора. А в 
кутку з гучномовців 
лине мрійлива мелодія. 
Навіть не вірилось, що 
ці, ще ЗОВСІМ ЮНІ ХЛОП

ЦІ, так добре грають.
Я пригадав це, про

ходячи повз приміщен
ня ЖЕКу № 3. З вік
на будинку долинали 
звуки гітар. Всі пере
хожі заслуховувались, 
зупинялись, поглядали 
на вікна. Мене теж за
цікавила гра, і я за
йшов до контори.

8 маленькій кімнатці 
з табличкою на дверях 
«Фотолабораторія» бу
ло п ять чоловік. Я від
разу ж їх впізнав. Це 
були гітаристи Кірово
градської середньої 
школи № 9. Герасимов 
Сергій, Швейд Володи
мир, Іванов Андрій, 
Герасименко Таня та 
Цихач Алла вчаться в 
дев'ятому класі школи 
№ 9. З дитинства люб
лять музику. А грати 
почали з сьомого кла
су. Мрія створити свій 
ансамбль зародилась у 
них давно. Вирішили

зробити підсилювач 
для гітар, і доки зби
рали деталі, довіда
лись, що • ЖЕК № З 
працює інструменталь
ний ансамбль «Юність » 
під керівництвом В. Є 
Авдєєва — студента 
третього курсу інсти
туту сільськогосподар
ського машинобуду
вання.

З радістю зустріли 
школярів у новому ко
лективі. І то не біда, 
що їм відводиться кри
хітна кімнатка, що не
має ударних пристроїв.

Зараз репертуар у 
них став набагато різ
номанітнішим, поліп
шилась техніка гри. 
Недарма ж в серпні 
минулого року 
самбль «Юність» 
няз друге місце 
конкурсі художніх

лективіз жиглозо-екс- 
плуатаційних контор 
міста.

Заступник керівника 
ансамблю Галина Ми- 
колаїїна Замкова ду
же задоволена своїми 
учасниками.

— Герасимов Сергій, 
— говорить 

ж талант.
всіх

навіть 
зику.

Але
кою
школярі. Після десято
го класу хлопці мріють 
стати льотчиками. А 
зараз ходять на підго
товчі курси в ШВЛП. 
Встигають добре вчи
тись і в школі.

В. БАБИЧ, 
учені. Кіровоград
ської середньої 
інколи № 32, слу
хач університету 
комсомольсь К II X 
кореспондентів.

СПАСИБІ ISAM.

Мабуть, ке варто дозолити, що зараз не зна
йдеш сім’ї, куди б листоноша нс приносив ра
зом з листами і листівками газету чи журнал. 
•Преса в наші дні стала, як хліб насущний. З неї 
мн довідуємось про всі новини, вона збагачує 
наші знання, допомагає нам в роботі, стає роз
судливим порадником і, коли треба, — захисни
ком.

Але яким би боновим і творчим не був колек
тив журналістів, що працюють над газетою, во
на, як вказував В. 1. Ленін, стільки тоді буде 
виконувати свою основну функцію бути но тіль
ки колективним пропагандистом і агітатором, а 
н колективним організатором, коли в ній па п'я
ток постійно пишучих літераторів буде п'ятсот і 
п'ять тисяч кореспондентів із народу».

І мн сьоюдні, в День преси, раді відзначити, 
що у творенні «Молодого комунара» беруть 
участь більше сотні дописувачів.

Сьогодні ми раді привітати зі святом преси 
А. Харкавого — бригадира тракторної бригади 
з Ульяновського району, К. Маслову — доярку 
колгоспу «Перше тразня» Маловисківського ра
йону. Г. Бранловського — бригадира комсомоль
сько молодіжної бригади ковальсько-пресового 
цеху заводу «Червона зірка», В. Головача — ін
женера Побузького нікелевого заводу, О. Бе- 
рьозкіна — заступника секретаря комітету ком
сомолу заводу «Червона зірка», І. Каранта та 
М. Венцковського — вчителів із м. Світловод- 
сьха, М. Стояна — вчителя Панчівської серед

ньої школи Новомиргородського району, В. Ге
нова — інженера Кіровоградського заводу трак
торних гідроагрегатів. О. Моторного — письмен
ника, С. Вишницького — секретаря комітету 
комсомолу заводу «Червона зірка», М. Тернав- 
ського — працівника комбінату «Кіровоград- 
важбуд», А. Печсшока — військовослужбовця, 
П. Марченка — члена комісії по пропаганді знань 
серед молоді товариства «Знання», Л. Куч- 
магру — вчительку Лютнева гської середньої 
школи Голованівського району, С. Матусяка — 
працівника Долпнської рангазети, А. Будулатьє- 
па — оператора телестудії, О. Блинова — офі
цера запасу, В, Смирнова — старшого держін- 
спсктора Управління державної інспекції по 
якості товарів і торгівлі. А. Саєнка — помічни
ка обласного прокурора, В. Остапенка — голов
ного художника Кіровоградського лялькового 
театру, П. Аочикова — працівника Долпнської 
рангазети, В. Машука — офіцера запасу, І. Ар- 
теменка — викладача педінституту, О. Нагорно
го — директора облдержархіву, А. Розенберга— 
викладача педінституту, Л. Папченка — військо
вослужбовця. М. Ножнова — інженера заводу 
«Червона зірка», Ф. Нспоменка — члена об
ласного літературного об'єднання, Р. Дайда- 
кулова — вчителі. Кіровоградської СШ № ЗО, 
В. Повійчука — голову ради військово- 
наукового товариства, Г. Дубівку — працівника 
шахового клубу, Є. Регушевського — викладача 
педінституту. Л. Криву — вчительку Новоукра- 
їнської середньої школи № 4, К. Башлнкову — 
члена обласного літоб'єднання, В. Мельничука— 
вчителя із Голосанівського району і всіх тих, 

без чиєї допомоги газета неможлива.

І. М. Белоконєва, Долпнської ?й 2 — 
О. О. Колпакова, Злииської № 1 — 
М. С. Крячка, Бобрниецької — Л. 1- 
Сіліфонепка. Крім тою, 31 праців- 
іііікія народної освіти нагороджено 
грамотами і трошовіїми преміями 
Міністерства освіти УРСР.

Районні (міські) відділи на
родної осоіти і школи одержу
ють багато листів від команди
рів військових частин про те, 
що випускники шкіл області 
швидко входять в ритм армій
ського життя.

ОДНИМ з важливих факторів, 
що впливає на організацію 

і якість навчального процесу з 
початкової військової підго
товки, є навчально-матеріаль
на база. Майже всі школи, як 
правило, забезпечені табель
ним майном, мають добре 
оформлені військові кабінет^ 
і приміщення для збереження 
зброї, а також необхідні на
вчально-наочні посібники. В 
багатьох школах створені вій
ськово-технічні класи, стрі
лецькі тири, майданчики для 
стройових занять.

Але наявна навчально-мате
ріальна база ще не повністю 
аідпозідає сучасним вимогам. 
Особливо це стосується шкіл 
Голованівськот о, Компаніїв
ського, Острівського, Олек- 
сандрівського, Долинського, 
Ульяновського районів, де вій
ськові кабінети, класи військо
во-технічної підготовки і стрі
лецькі тири недообладнані 
мало технічних засобів навчан
ня, відсутні стройові плани.

Матеріали перевірки сган> 
навчального процесу з почат
кової військової підготовки по
казали, що заняття з учнями 
багато військових керівників 
проводять на належному ідей
но-теоретичному і організацій
но-методичному різні. Успіш
ність учнів з цього предмету 
за минулий навчальний рік 
складає 100 процентів, більше 
80 процентів з них одержали 
річні оцінки «5» і «4».

Хороших результатів з питань 
початкової військової підготовки і 
військово-патріотичного виховання 
учнів постійно домагаються Бобрп- 
нсцька. Гайворонська № 5, Доліш- 
ська № І, Пантазіївська, Новоміїр 
городська № 2, Онуфріївська, Зііа- 
пі'янська Лі 2, Олександрійська 
№ 15. Кіровоградська Л* 1, Світло 
водська № і та інші середні шко
ли.

Особливе значення у вій
ськовому навчанні мають п'я
тиденні польові заняття з юна
ками дев’ятих класів. В мину
лому навчальному році еони в 
16 районах проводились шля
хом районного табірного збо
ру усіх дев'ятикласників, а в 
решті районів і міст — в 
шкільних військово-спортивних

таборах, таборах праці і від
починку старшокласників, а 
також шляхом одноденних ви- 
ходіз — виїздів учнів у вій
ськову частину, а поле, на 
стрільбище.

На жаль, більшість шкіл 
Добровеличківського, Кірово
градського, Світловодського, 
Маловисківського, Новомирго
родського районів, міст Кіро
вограда, Світловодська і Олек
сандрії проводять зазначені 
збори, не виходячи із свої> 
приміщень.
р ЩЕ БАГАТО недоліків у 
** фізичному загартуванні 

майбутніх воїнів, в роботі за 
новим комплексом ГПО. Особ
ливо слабка фізична підготов
ка випускників шкіл Вільшан- 
ськоґо, Онуфріївсокого, Кіро
воградського, Знам янського, 
Компаніївського районів. Слід 
чекати, що керівники зазначе
них відділів народної освіти, 
директори шкіл і вчителі ра
зом з комсомольськими і фіз
культурними організаціями 
вживуть заходів до поліпшен
ня фізичної підготовки стар
шокласників, а також з питань 
впровадження нового комп
лексу ГПО.

Підготовка молоді до служби г 
Збройних Силах не обмежується 
початковим військовим навчанням 
учнів. Військово-патріотичне вико
нання стало складовою частиною 
роботи педагогічних колективів. С 
школах організовуються і проводи 
ться з учнями лекції, бесіди, чи
тацькі конференції, конкурси, зу
стрічі j ветеранами Великої Віт
чизняної ііііііііі, передовиками ви
робництва, військово-спортивні іг
ри «Зірниця», «Орля», ПОХОДІ! 
«Шляхами слави батьків», працю
ють різноманітні клуби. В розпо
рядженні учнів 52 музеї і 496 кім
нат В. 1. Леніна.

За час Всесоюзного огляду пій- 
ськоно-патріо пічної роботи, при- 
.валеного 50-річчю створення СРСІ*. 
було відкрито 17 нових кімнат бо
нової слави, створено додатково 
понад 300 оборонних гурткіп, про- • 
пенсію більш 500 віиськоио-спор- , 
пінних Ігор і походів, 17 600 учнів 
У—10 класів склали нормативи ■ 
комплексу ГПО, при участі стар- . 
шокласішкіа побудовано 60 сірі 
лецьких тирів.

В гуртках і секціях шкіл ли- 
ше минулого навчального ро- . 
ку підготовлено 899 водіїв аа- 
юмобіля, 184 мотоциклісти, • 
2378 трактористів, 7780 стріль- • 
ців, 386 радіотелефоністів, 67 
електриків, чимало інших спе
ціалістів.

Найактивнішу участь в огляді 
взяли шкільні колективи місі 
Кіровограда, Світловодська, 
Гайворонського, Новомирго
родського, Онуфріївського, 
Знам'янського районів, а се
редні школи №№ 6 і 23 міста 
Кіровограда та Гайворонська 
середня школа № 1 нагород
жені дипломами Міністерства 
освіти СРСР.

Однак я організації І нроведеіі 
ні нійсі.коііо-патріотичіїого пихо 
паннп і в керівництві ним є упу 
щсіііія і недоліки. Іноді рівень ор
ганізації цієї роботи в школі зале
жить лише від окремих ІІЧІІТСЛІВ- 
ентузіастів, які ведуть її без до- 
статньої підтримки з боку педаго
гічного колективу.

Є ТРАВНЯ а місті Світловод- 
ську відкоивається облас

на
ференція 
ськової підготовки і військово- 
патріотичного виховання учнів 
шкіл, присвячена тридцятиріч
чю звільнення Радянської Ук
раїни від німецько-фашист
ських загарбників. У ній візь
муть участь близько 300 пра
цівників народної освіти. За
прошені також науковці Кіро
воградського педінституту іме
ні О. С. Пушкіна, представни
ки Міністерства освіти УРСР і 
Червонопрапорного Київсько
го військового округу, комсо
мольські активісти.

П. ВАНЯШИН. 
інспектор шкіл Кірово 
градського облвно.
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ТЮМЕНЬ—СУРГУТ—ТРАСА МУЖНОСТІ
Ф Комсомольські будови п’ятирічки

В літопис ударних справ Ленінського 
комсомолу яскравою сторінкою ввійде 
спорудження 700-кілометрової траси в 
тайзі Тюмень — Сургут, яка з'єднає 
транссибірську магістраль з основними 
районами нафтопромислу Західного Си
біру.

Долі тисяч комсомольців »лилися в одну 
трудову біографію на цій Всесоюзній ударній 
комсомольській будові.

Будівництво магістралі почалося в 
1965 році, а 25 жовтня 1967 року пер
ший поїзд прийшов з Тюмені до берега 
сивого Іртпша біля Тобольська.

З грудня вирішального року п’ятирічки 
-на 575-му кілометрі траси Тюмень — 

Нижнєвартовськ зійшлись два будівель
но-монтажних поїзди і був забитий 
«срібний» костиль.

В єдиному строю будови — росіяни й укра
їнці, башкири й казахи, молдавани іі місцеві 
ханти. Авангардом славної сім’ї транспортних 
будівельників, кузнею кадрів називають ком
сомольсько-молодіжні бригади ііотомствснно- 
го сибіряка Віктора Молозива, колектив шля
ховиків бригадира з Краматорська Івана Лр-х 
сенюкн, молдаванина Михайла Креіітару.

Край наш, сибірський, суворий і ве
личний, красивий і багатий. Влітку за* 
хоплююча рибалка, восени ягоди, гриби, 
взимку — в п’ятдесятиградусний мо
роз — полювання в тайзі.

Запитають читачі: як справи на трасі 
з побутом?

Обслуговує будівельників управління 
робочого постачання, яке має продо*. 
вольні й промтоварні магазини, їдальні, 
В кожному селищі, де мешкають буді
вельники, до їх послуг клуби, бібліоте
ки. І «вогники», і «КВК» проходять тут 
з успіхом.

Цікавляться: як нам вдається жити 
під час великих морозів у палатках? А 
в нас їх немгє, Живемо в благоустроє
них гуртожитках, нових будинках го*. 
тельного гину.

Оплата праці на будівництві відряд
на, відрядно-преміальна й почасова. До 
суми заробітку додається 15-процентний 
поясний коефіцієнт, а в місцевостях, які 
дорівнюють умовам Півночі — 70 про-, 
центів. Окрім того, до тарифної ставки 
тут надбавка ЗО процентів (на Півно* 
чі 40) за рухливий характер прані

За кожен рік роботи в районах, що дорів
нюють Крайній Півночі, нараховується 10 про
центів до зарплати і надається додаткова від
пустка — 12 днів.

- $ травня 1974 року —-——«

V чергову відпустку будівельники можуть 
їхати безкоштовно залізницею в буді.-пкий кі
нець Радянського Союзу і назад. Військово
службовцям, які прибудуть за комсомольськи
ми путівками, — відпустка через три місяці і 
також безкоштовний залізничний квиток.

На будівництві потрібні теслі, столяри, 
мул яри, штукатури, мал яри, бетонники, 
арматурники, монтери шляху й транс
портні робітники.

Приїздіть до нас на Всесоюзну удар
ну комсомольську будову залізниці Тю
мень — Сургут.

Л. ВАСИК, 
бригадир монтерів шляху БМП-198 
управління будівництва «Тюмень- 
будшлях».

ВІЛ РЕДАКЦІЇ: Комсомольці ії мо
лодь! Вас кличе романтика, на вас чека
ють звершення, подвиги мирного часу. 
Бажаючим поїхати на Всесоюзну ударну 
комсомольську будову треба звернутися 
у свій райком чи міськком ЛКСМУ.

./
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БОКС
КІРОВОГРАДЦІ— 
НА ЧЕТВЕРТІЙ

СХОДИНЦІ
Понад 130 представників 'з 15 

команд протягом п’яти днів брали 
участь в особисто-командному чем
піонаті республіканської ради ДСТ 
«Буревісник» з боксу, який проходив 
у залі спортивного клубу «Зірка».

У фіналі кіровоградець Володимир 
Григоренко зустрівся з одеситом 
Сергієм Лагойдою (найлегша вага), 
Звання чемпіона і золоту медаль 
одержав досвідченіший одесит. Гри- 
горенко був другим призером. Вже 
в ранзі призерів зустрілися у фіналі 
майстри спорту боксери другої на- 
пі есере дньої ваги — Михайло Лит- . 
винов (Кіровоград) та Леонід Ба- 
зильський (Дніпропетровськ). Ця зу* 
стріч надзвичайно цікавила фахівців 
і уболівальників. По-перше, виграш 
Литвинова приносив команді доро
гоцінні очки, які впливали на призо
ве місце, по-друге, спортсмени ніко
ли не змагалися між собою. Отже — 
бій принциповий. На ринзі йшов 
поєдинок рівних. Золоту медаль и 
чемпіона вручено Базнльському. Лит* 
винов — з срібною медаллю, кірово
градець Валерій Хам у півфіналі 
програв володареві «золота» львів’я
нину Леоніду Чубатюку (друга се
редня вага). Валерій нагороджений II 
бронзовою медаллю.

Важковаговик майстер спорту Анатолій И 
Савчук приніс нашій команді за чемпіон- № 
ськнй титул важливі очки.

В командному заліку перше місце зай- Я 
няв сильний колектив боксерів Одеси, 
який набрав 90 очок. Другими були диі- 
лропетроаці — 76 очок, третіми — спорт
смени столиці України, які програли дру
гому призерові лише одне очко. Вперше 
четверте місце зайняла кіровоградська 
команда (73,5 очка).

Кіровоградський обком комсомолу 
встановив приз наймолодшому боксе
ру чемпіонати. Його було вручено 
комсомольцю Михайлу Грушевсько- 
му з Кіровограда.

В. ШАБАЛІН.

ОІ О батьки Віктор Володимирович і Галина Яківна, учні Ставндлянської весь- 
розділу- 1,1101 школ”’ 11ого односельчани читали лист від командира військового під-

«ВІЛЬНЮС», ЯКИЙ ІЗ СВОЄЮ ПОНОВЛЕНОЮ ПРОГРАМОЮ ВИСТУПА»

НІМЕ ДО 12 ТРАВНЯ. ПОТІМ МИТЦІ З БРАТНЬОЇ РЕСПУБЛІКИ ВИ-

СТУПЛЯТЬ ПЕРЕД ГІРНИКАМИ МІСТА ОЛЕКСАНДРІЇ,

НА ФОТО: ГРУ З М’ЯЧЕМ (ВНИЗУ) ВИКОНУЮТЬ ЖОНГЛЕРИ МАИЯ 
П ВОЛОДИМИР ГУСЄВИ. ВГОРІ — ВИСОКУ МАЙСТЕРНІСТЬ ПОКАЗУ. 
ЮТЬ ВЕЛОФІГУРИСТИ ВАЛЕНТИНА КОЗЛОВА, СЕСТРІІ ТЕТЯНА ТА ВІР. 
ГІНІЯ ПУТРЕИЕСИ,

Фото В. КОВПАКА»

В МІСТІ КІРОВОГРАДІ З УСПІХОМ ГАСТРОЛЮЄ ЛИТОВСЬКИЙ ЦИРК

«Володимир Білько з почуттям високої відповідальносїі радянського громадя
нина виконує свій ооов язок...
п „Лт* свято * иеяорушно дотримується військової присяги, чесний, правдивий това
риш. Твердо знає, вміло і

• СЛУЖБУ НЕСУТЬ СИИІІ 
налюв свої військові і по-

БАТЬКІВСЬКИМ НАКАЗОМ
ліст.

Командування, партійна і комсомольська організації шнтЬ дякують батькам, 
школі, комсомолу за хороше виховання Володимира...».

Ось яким стає комсомолець Володимир Білько! Лише другий рік після закін
чення Кіровоградського медичного технікуму він служить в лавах Радянської Ар
мії, и вже домігся багато. Ного батько — колишній фронтовик. Під час Великої 
Вітчизняної війни старшин сержант Віктор Білько сам нйвчав солдатів, А скільки 
кілометрів пройшов важкими шляхами війни ветеран! Всю Прибалтику, Польщу, 
Німеччину. За виявлену хоробрість і мужність удостоєний дев’яти ЛИСОКИ5 бойових 
нагород. Має тринадцять подяк Верховного Голові окомаидуючого.

А нині син стоїть на парті здобутків Великого Жовтні!. Володимир а гордістю 
Вйнонуе наказ батька.

П. БУГАЙ, 
директор Ясеноватської восьмирічної шко* 
ли Олександрівського району.

■ ■ її і

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 

*— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20 

•— Новини. (М). 9.30 — Ко
льорове телебачення. «У сві
ті тварин». (М). 10.30 —
«Моя доля». Телевізійний ба
гатосерійний художній
фільм. І серія. (М). 15.30 — 
Телевізійний документаль
ний фільм. Програма доку
ментальних фільмів. (М). 
16.00 — Кольорове телебачен
ня. «Ваш сад». (М). 10.30 — 
Концерт. (Ужгород). 17.15 — 
«В ім’я млру». (К). 17.30 — 
«П’ятирічка, проблеми, лю- 

.’ ди», (Дніпропетровськ). І8.00

— «День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм.
(Кіровоград). 18.30 — «Екран 
запрошує». (Кіровоград). 19.00
— Інформаційна програма
«Вісті». (К). 19.30 — Кольо
рове телебачення. Кіноспо- 
пся «Визволення», «Прорив». 
(М). 21.00 — Програма
«Час». (М). 21.30 — «Молоді 
голоси». Всесоюзний теле
візійний конкурс. (М). 22.30
— Кольорове телебачення. 
«Спортивний щоденник», 
(М). 23.00 - Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.20
— Новини. (К). 11.35 •"
«Шкільний екран». Фізика 
для учнів 10 класу. (К). 12.!0
— Назустріч виборам до 
Верховної Ради СРСР. (До
нецьк). 12.40 — Телевпстава 
«Весняна путівка». (К). 16.30
— «В ефірі — «Молодість», 
(М), 16.40 —• «Літературні чи
тання». (М). 17.00 — Кольо
рове телебачення. «Пісня не 
розлучиться з тобою». (М). 
17.30 — Кольорове телебачен
ня. Для школярів. «Тобі, 
юність». (М>. 18.00 — Рекла; 
ма. оголошення. (К). 18.30
— Для дітей, «Лети, наша

Наша адреса і телефони
316050, ГСП, Кіровоград-50, вул. Лунзчарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського иотпв — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу лист?» І масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 
сьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

0592^ індсес (Н 197.

пісне». Концерт. (К). 19.00 — 
Концерт на (замовлення вої
нів. (М). 19.30 — «Про дива
цтва кохання». Вистава. 
(Донецьк). В перерві — «На 
добраніч, діти!», Програма 
«Час». (М). 22.05 — Фільм-
концерт. «Співає Микола 
Кондратюк». (К). 22.35 —•
«На лавах республіки». (К). 
22.40 — Вечірні новини. (К).

вівторок
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05

— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіиоподорожей». (М). 10.30 — 
«Моя доля». Телевізійний ба
гатосерійний художній фільм. 
П серія. (М). 15.25 — «Наша 
вулиця». «Волгоградський 
проспект». (М). 16.40 — «11а 
головних напрямках п'ятиріч
ки». (Ворошиловград). 17.30
— Для дітей. «Іскорки». 
(Донецьк). 18.00 — Сьогодні
— День радіо. (Кіровоград).
18.10 — Телефільм. (Кірово- 
ірад), 18.15 — Для школя

Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

рів. Кіножурнал «Піонерія». 
(М). 18.20 — «Подвиг». (М). 
18.50 — КІноепопея «Визво
лення». «Напрямок головно
го удару». (М). 21.00 — Про
грама «Час». (М). 21.30 —
Кольорове телебачення. Кон
церт, присвячений Дню ра
діо. (М). 23.00 — Новини.
(М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.55 
■— Новини. (К). 11.10 — До
кументальний телефільм
«Дороги начдива». (К). 11.35 
— «Шкільний екран». Укра
їнська література (8—10 кл.). 
(К). 12.05 — Телсвнстапа
«Мої друзі». (К). 13.35 —
Концерт. присвячений Дню 
радіо. (К). 10.40 — «У світі
книг». (М). 17.10 — «Пам'я
тай, товаришу». Телевізійний 
документальний фільм. (М), 
18.00 — Реклама, оголошен
ня. (К). 18.30 — ФІльм-кон-
церт. «Мозаїка дружби». 
(К). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.45 — «Солдатські 
конверти». Святковий кон
церт. (Львів). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 « 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«На ланах республіки». (К). 
22.40 »- Вечірні новини. (К),

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кіровоград.

Друкарня ім. Г. М. Димнтрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ПОЛТАВСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 

НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 
за спеціальностями: архітектура; промислове та ци
вільне будівництво; сільськогосподарське будівни
цтво; теплогазопостачаиня та вентиляція; водопо
стачання та каналізація, ” ’«

Вступники на всі спеціальності, крім архітектури, 
складають вступні екзамени з математики (письмово 
та усно), фізики (усно), української або російської 
мови та літератури (твір). З спеціальності архітек
тура екзамени з таких дисциплін: малювання, крес
лення, математика (усно), фізика (усно)г українська 
мова та література або російська мова та література 
(твір).

Особи, які закінчили школу з золотою (срібною) 
медаллю або одержали після закінчення середнього 
спеціального учбового закладу диплом з відзнакою 
і які складуть екзамени з математики (письмово), а 
па архітектурний факультет — з малювання — на 
«відмінно.'*, звільняються від складання решти екза
менів.

Заяви приймаються з 20 червня до 31 липня.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня. \
Ті, хто вступає у вуз через кілька років після за

кінчення середнього учбового закладу, повинні маги 
стаж-практичиої роботи не менше 6 місяців за кожен 
рік, що минув після закінчення. Приїжджі абітурієн
ти на період складання вступних екзаменів забезпе
чуються гуртожитком, , .

. Заяви подавати на ім’я ректора інституту на адре
су: 314, м. Полтава,'Першотравнепий проспект, 24. 
Інженерно-будівельний інститут, приймальна комісія.
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