
„САЛЮТ-3“:
ПОЛІТ ТРИВАЄ

Центр керування польотом, 7 липня. На 13 годину 
московського часу орбітальна наукова станція «Са- 
лют-3» зробила 200 обертів навколо Землі, 40 з них 
з космонавтами на борту. Екіпаж успішно виконує 
програму третього робочого дня польоту на станції.

Під час сеансів зв’язку з Землею космонавти Пав
ло Попович і Юрій Артюхін повідомляли, що політ 

(проходить нормально, стан здоров’я і самопочуття 
їх добрі, настрій чудовий.

(ТАРС).
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* ЖНИВАМ
ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР
ІДЕОЛОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

І

ніна М. Д. Владимиров, 
заступник голови Олек
сандрійського райвикон
кому М. Я. Таранова, на
чальник обласного управ
ління культури Ф. О. Ци- 
гульський.

Нині перед ідеологіч
ними працівниками стоїть 
відповідальне завдання 
пропаганди аграрної полі
тики партії, викладеної у 
виступі Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товари
ша Л. І. Брежнєва на уро
чистому засіданні в Алма- 
Аті, дійового забезпечен
ня засобами ідейного 
впливу проведення зби
рання і заготівель сільсь
когосподарських про
дуктів у 1974 році. Яскра
ва, предметна і оператив
на наочна агітація, висту
пи лекторів, агітаторів, 
політінформаторів, культ
армійців, уславлення імен 
героїв жнив, організація 
соціалістичного змагання 
і забезпечення його глас
ності, побутове обслуго
вування і використання но
вої обрядовості, сила пе
реконливого, мобілізову- 
ючого слова газет і голо
су радіо, телепередачі, ді
лові шефські зв’язки — 
все це має бути підпо
рядковане головній меті 
— ефективній допомозі—■ 
виконанню взятих сіль
ськими трудівниками об
ласті високих зобов'язань 
у вирощенні врожаю.

Про це наголосив у сво
єму виступі на семінарі 
завідуючий відділом про-

6 червня ц колгоспі 
«Ленінським шляхом» 
Олександрійського райо
ну відбувся обласний се
мінар ідеологічних пра
цівників, присвячений пи
танню ідеологічного за
безпечення проведення 
збирання врожаю і заго
тівель сільськогосподар
ських продуктів у четвер
тому, визначальному році 
п’ятирічки.

Колгосп «Ленінським 
.шляхом» не випадково 
.обрано /лісцем ділової 
.роЬмови про невідкладні 
завдання бійців ідеоло
гічного фронту на жни
вах. Господарство зразко
во підготувалося до цієї 
відповідальної кампанії. 
Вся колгоспна техніка, 
силами якої підніматиме
ться врожай, в тому числі 
12 комбайнів — на ліній
ці повної готовності. Тут 
проведено збори механі
заторів, затверджено за
ходи по моральному та 
матеріальному заохочен
ню трудівників, організа
ції соціалістичного зма
гання та забезпечення йо
го гласності, по технічно
му оснащенню агрегатів, 
побутовому та культурно
му обслуговуванню жни
варів.

В такій же готовності — 
більшість колгоспів Олек-. 
сандрійського району.

Про це учасникам семі- 
еіару розповіли перший 
секретар Олександрій
ського райкому Компар- 
™ України Ю. Г. Петрен- паганди - агітації обкон 
«о, голова колгоспу «Ле- Компартії України І. П. 
пінським шляхом» М. Л. Оліфіренко 
Дубовенкс. Учасники' семінару оз-

Досвідом ідеологічного найомилися з механіза- 
забезпечення жнив поді- торським станом колгос- 
лилися на семінарі за
ступник редактора олек
сандрійської міськрайон- 
ної газети «Ленінський 
прапор» М. 1. Столяров, 
завідуючий Олександрій
ським районним відділом 
культури І. І. Скорин, сек
ретар парткому новопра- 
зького колгоспу імені Ле-

пу, оглянули виставку за
собів наочної агітації ра
йону, подивилися показо
вий виступ 
бригади.

Кожен 
ру був 
зразками 
логічної 
вах.

агіткульт-

учасник семіна- 
забезпечений 

матеріалів ідео- 
роботи на жни-

В РЕЗЕРВІ
МІСЯЦЬ

ВІТЧИЗНІ-НАШ 
УДАРНИЙ ТРУД

З хоришими показниками підхо
дить до славної дати комсомоль
сько-молодіжний екіпаж штукатур
ної станції, який очолює Катерина 
Волочай з Олександрійського буді
вельного управління механізованих

робіт. Ще на початку травня ко
лектив цієї станції взявся опоряди
ти понад 11 тисяч квадратних мет
рів поверхні стін у м'ясожировому 
корпусі Олександрійського м’ясо
комбінату — пусковому об’єкті тре
тього кварталу.

Не дивлячись на складні умови 
роботи (поруч іде монтаж техноло
гічного устаткування), робітники 
штукатурної станції, взявши на 
озброєння прогресивні методи ор-

ганізації праці, досягли виробітку 
на кожного працюючого майже 20 
квадратних метрів штукатурки на 
зміну, що на 5 квадратних метрів 
більше, ніж освоювалося на попе
редніх об’єктах. Це дозволить у 
другій декаді липня екіпажу пов
ністю спорядити чотириповерховий 
корпус і пред’явити виконану ро
боту на місяць раніше строку.

* Я. ОЛЕНИЧ,
м. Олександрія.

РАПОРТ
ПРО ДОСТРОКОВЕ
ВИКОНАННЯ

У червоному куточку клубу Кіровоградської 
панчішної фабрики в ці дні після закінчення зміни 
часто збираються комсомольці і молодь. Вони зустрі
чаються з ветеранами партії і комсомолу, слухають 
лекції, опрацьовують брошуру «Шість орденів на 
прапорі комсомолу». Тут же обговорили фільм «Абі
турієнтка», переглядом якого розпочали па підпри
ємстві тиждень молодіжного фільму.

В цехах, на дільницях панує трудове піднесення. 
Під час трудової ударної вахти на честь 50-річчя 
присвоєння комсомолу імені В. 1. Леніна юнаки і дів
чата перевиконують змінні завдання, виготовляють 
продукцію лише відмінної якості. Приклад у роботі 
молодь бере з тих своїх ровесників, які зобов’язали
ся до 12 липня рапортувати про виконання семимі
сячного плану. Першими про це доповіли комсомол
ки Тетяна Канівська. Наталя Агатьєва, Катерина Лі- 
шнменко, Ольга Гончар та ще близько тридцяти мо
лодих виробничників.

На вечорі комсомольської слави, який відбудеться 
напередодні дня відзначення 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. 1. Леніна, будуть підбиті підсум
ки у соціалістичному змаганні за перше півріччя, пе
реможцям вручені вимпели «Кращому за профе
сією», грамоти комітету комсомолу підприємства.

ІЗ липня — день Всесоюзного комсомольського 
суботника — оголошено днем високопродуктивної 
праці. Всі юнаки і дівчата фабрики працюватимуть 
на своїх робочих місцях.

Ю. МИХАИЛОВ.
Кіровоградська панчішна фабрика.

fia фото: учасники семінару знайомляться з по
казовим виступом культармійців Олександрійського 
району. фото 4 ДІБРОВНОГО

V СПІШНО несуть тру- 
* дову вахту комсо
мольсько-молодіжні ко
лективи тракторних 
бригад нашого району. 
Ініціаторами соціалістич
ного змагання в ці дні 
стали механізатори ком
сомольсько - молодіж
ної бригади колгоспу 
«Дружба», яку очолює 
Микола Давидов (груп- 
комсорг Микола Тітен- 
ко). Комсомольці Ва
силь Глущенко, Олек
сандр Новиков, Борис 
Берневець щозміни ви
робляють по 8,9 гектара 
умовної оранки на трак
тор при нормі 7 гекта
рів.

А в дні ударної вахти 
всі молоді механізатори

ЯКІСТЬ— 
ВІДІІШ 
зобов’язалися на кожен 
трактор виробити не 
менше 8,5 гектара умов
ної оранки. Члени меха
нізованих ланок по ви
рощуванню просапних 
проводять вже друге 
підживлення кукурудзи 
та цукрових буряній. 
Якість робіт — відмінна.

О. ВЕРГУН 
секретар комсомоль
ської організації 
колгоспу «Дружба» 
Новоукраїнського ра
йону.

Змагання очолив
комітет

Комсомолки Ніна Ткач, Марія Живолуп, Віра За- 
любовська — трактористки. Ніна транспортує зелену 
масу з поля на ферму, Віра та Марія, члени механі
зованої ланки по вирощуванню просапних культур, 
доглядають посіви кукурудзи, соняшника. Дівчата 
звернулися до комсомольців і молоді колгоспу і за
кликали їх у дні ударної трудової вахти щозміни 
виконувати півтони норми.

У день відзначення 50-річчя присвоєная комсомо
лу імені В. 1. Леніна кращим молодим механізато
рам, тваринникам — переможцям у змаганні на честь 
знаменної дати — будуть вручені вимпели комітету 
комсомолу господарства.

Л. МЯКШИ НА, 
секретар комсомольської організації колгоспу 
імені Коговського Світловодського району.

У Ф О II д
БУДІВНИЦТВА БАМ

Молодії Олександрів- 
ської райлікарні, комсо
мольську організацію якої 
очолює Анатолій Добро- 
вольський, надають знач
ну допомогу колгоспу 
«Іскра». Днями 50 юнаків 
і дівчат цього колективу 
виїхали для проривки ку
курудзи, потім допомогли 
заготовляти корми для 
тваринництва. Гроші, за-

ків і суботників, що від
булися в дні молодіжне’ 
ударної трудової вахти на 
честь 50-річчя присвоєння 
комсомолу імені В. 1. Ле
ніна, комсомольці вирі
шили перерахувати у 
фонд будівництва БАМ.

О. ДЕРКАЧЕНКО, 
зав. відділом комсо
мольських організацій 
Олександрівського РК П ал ж?



2 стор

ЙІервона зіркій

ДОСВІД
молодим

КОНСТРУКТОРАМ
г

Відзначаючи сторіччя 
рідного заводу «Червона 
зірка», колектив головно
го спеціалізованого кон
структорського бюро
грунтообробних і посівних 
машин готується також до 
тридцятирічного 
заснування своєї 
зації.

Спеціалізоване 
рукторське бюро 
було створене в лютому 
1947 року. За період своєї 
діяльності колектив СКБ 
розробив і впровадив у 
виробництво 82 назви ви
сокоефективних посів
них машин і понад 35

ювілсю 
органі-

конст-
(СКБ)

-„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ —

були 
сріб- 

меда-

назз пристроїв до них. 
Розроблені і впровадже
ні у виробництво нові ти
пи посівних машин забез
печили вирішення ряду 
сільськогосподарсь к и х 
проблем. Економія від 
впровадження винаходів 
склала понад 5 мільйонів 
карбованців.

Інженери С. А. Манякін, 
М. П. Одегналов, Г. І. Шо- 
кіна та інші мають по 34, 
29, 25 авторських свідоцтв 
СРСР на винаходи. Лише 
з 1960 по 1973 рік раціо
налізатори зекономили 
понад мільйон карбован
ців. Багато сільськогоспо-

дарських машин 
удостоєні золотих, 
них та бронзових 
лей на Всесвітній виставці 
в Брюсселі (1958 рік), на 
Міжнародному ярмарку в 
Ерфурті (1961 рік) та на 
Міжнародній виставці в 
Москві 1966 року.

267 трудівників ГСКБ 
є ударниками комуністич
ної праці. Серед них 
комсомольці Світлана Бо- 
жор, Валентина Калина, 
Анатолій Теперенко, Оль
га Земченко та інші. 44 
працівники нашого ко
лективу отримали знак 
«Переможець соціаліс
тичного змагання 1973 
року». Таких передових 
інженерів та робітників 
як М. О. Плащевський, 
В. Г. Федосеев, І. І. Акі- 
мов, А. А. Козенко та ін
ші. Батьківщина нагоро
дила за самовіддану пра
цю орденами Трудового 
Червоного Прапора та 
«Знак Пошани» і медаля
ми «За трудову відзнаку» 
та «За трудову доблесть».

В ГСКБ щороку про
ходять переддипломну 
практику студенти Кіро
воградського інституту 
сільськогосподарсько г о 
машинобудування та ін
ших вищих технічних уч
бових закладів країни. 
Багато працівників нашо
го колективу навчається в 
інститутах, пишуть науко
ві роботи і вже захисти
ли звання кандидатів тех
нічних наук.

Старші робітники пере
дають молодим свій бага
торічний досвід, прищеп
люють любов до профе
сії, розкривають секрети 
і мистецтво розробки 
конструкцій нових машин, 
вказують на шляхи підви
щення кваліфікації.

Установа співробітни
чає з багатьма науково- 
дослідними інститутами, 
проводить інтенсивні ро
боти над створенням но
вих типів машин, зокре
ма, прополювальних сіва
лок, агрегатів, що поєд
нують передпосівний об
робіток грунту і сівбу за 
один прохід, та над ство
ренням засобів автома
тичного контролю за ро
ботою сівалок.

Під керівництвом пар
тійної організації молодь 
і старші працівники ГСКБ 
ідуть в перших рядах з 
комуністами і, борючись 
за комуністичну працю, 
напередодні сторіччя за
воду і свого ювілею, вті
люють в життя історичні 
рішення XXIV з їзду 
КПРС, мобілізовують всі 
сили на успішне виконан
ня завдань четвертого, ви
значального 
п’ятирічки.

9 ли и и» 1974 року

року дез ЯТОІ

Члени механізованої ланки з колгоспу «Україна» І айво- 
ронського району, яку очолює Анатолій Бойко, дали с.юііо 
зібрати па кожному з 320 гектарів no 380 центнерів ц>і.но
вих буряків.

На знімку: А. БОИКО. ос*іилі»іаФото В. КОВПАКА та В. ЗЕМНОІМЯ,

ОЛІЙНИК, 
конструктор 

грунтооб-

il.
інженер -
ГСКБ по 
робних і посівних ма
шинах

Іван Михайлович Логвиненко, один із пертих механізаторів Кіровоградського ра
йоні/, живе пані в Лджамці. У другій тракторній бригаді колгоспу імені Карла 
Маркса, де він працював, трудяться механізаторами шестеро його синів, 
кореспондент 10. Лівашчиков зустрівся із І. М. ЛОГВИЙЕНКОМ і записав його 
повідь.

Йаиі
роз-

СИНИ мої са мі 
свої 
той

ВИЙДУ ранко» у поле... Важчає, набирає 
сили колос, половіють жита. Просторо, 

скільки оком осягнеш — буйна зелена пива, 
а які потужні машини працюють на полях. 1 
водять ЇХ СІННІ мої.

Старших трьох, хоч нервепцю, Миколі, 
ще й 38 немає, називаю «ветеранами», — до 
війни народилися, вже відділилися, сім'ї 
свої мають. А Анатолій, Михайло та Леонід 
ще в батьківській хаті. Комсомольці. Часто 
проводжаю їх за село в поле. Сам би пішов 
з ними до бригади, та роки вже не ті.

Леонід — наймолодший, па службу в ар
мію через кілька років піде. Та вже доручи
ли йому трактора. Михайло два тижні як 
відслужив. Ще документи на прописку 
оформляє, а вдома майже не буває — па 
польовому стані все, або ж у полі просапні 
культури обробляє. «Гаряча пора, батьку, 
починається, — каже. — Погода, бачиш, не 
дуже сприятлива, а український мільярд і 
цього року має бути. «Механізатори за це 
в одвіті». Анатолій минулого року повернув
ся додому. І теж невідпочпвав після служби 
в армії, теж па другий тиждень до бригади 
подався. Бондаренко, бригадир їхній, хва
лив днями моїх комсомолят. Казав, норми 
перевиконують. І Іс гірше, значить, від люд
ських дітей трудяться. Про старших промов
чав, а менших похвалнв-таки.

Інколи просять, щоб розповів, як я став 
механізатором. У двадцять дев’ятому то 
було. Чи чули? Були «Фордзони». Невеличкі 
такі тракторці. На ньому й починав. Як, бу
вало, їдеш Аджамкою, гург хлопців позаду. 
А роки важкі були. Ні книжки тобі механі
заторської, ніхто не допоможе. Самотужки 
до всього доходили. І пиви не такі були як 
інші. Артіль всього шістнадцять дворів 
об'єднувала. Потім «Універсал» водив поля
ми. У війну до Угорщини дійшов. Повернув
ся в село, помічником бригадира трактор
ної був, трактористом.

Слухають хлопці, па вус мотають, а в 
очах бачу — жартівливі вогники, мовляв, 
хіба ж такі норми тоді були, як тепер.

Після фашистів одні руїни залишилися. 
Важко було піднімати сільське господар
ство, техніки не вистачало, кадрів. Тож з 
ранку й до вечора я в полі па тракторі, а 
діти з дружиною, Галиною Марківною, вдо-

хлопці вже 
розділяють 
обов’язки — 
посуд миє, тон кім
нату прибирає, а 
Вапько і в лапку 
бувало прибіжить, 
допомагає матері.

До п’ятдесят третього був трактористом. 
Пішов з бригади, а саме Микола, найстар
ший, сів на трактора. Підросли Іван та 
Григорій. І теж — в бригаду. Діждався — 
і молодий тепер там.

Якщо відверто, то хотів би, аби в інститут 
котрийсь або в університет подався. Доста
ток тепер. Вчитися є можливість. 1, знаєте, 
що мені Леонід днями на це? «Не усім же 
вченими бути, — каже. — Ось ти щасливий, 
що біля землі ходив? І я теж люблю поле. 
Хіба забув, як дзвенить стигле колосся, як 
поліні пахне? Забув пісню жайвора?» За
смутив вій мене спочатку тією розмовою, а 
потім і надію подав. ІЦе ж ії сімнадцяти 
немає, а лінію свою, трудову, твердо тримає. 
Одинадцять класів у вечірній школі закін
чить і на агронома піде. Та не так його по
сада вабить, бачу, все про підвищення вро
жайності говорить, мовляв, вчнтимусь, щоб 
розумітися у землеробстві, так і сказав «щоб 
свідомо усе було».

lie той кругозір ніші у молоді, як у пас 
був. Зрозумів цс з тієї розмови. Про школу 
тоді подумав, про колгоспних 
ців. Скільки вони допомогли 
моїх сипів, цього не оцінити.

Розповідала якось дружина,
до неї сусід наш, Григорій Небесний, комсо
мольський секретар. Пропонував, щоб по
слати Леоніда на курси механізаторів. Зга
дав, що й зі мною тоді Григорій радився. 
Та й Анатолій і Михайло мої теж за комсо
мольськими путівками у механізатори пі
шли. Так що школа і комсомольська органі
зація колгоспу не останнє слово у вихованні 
дітей моїх сказали.

Ось тільки не доводилось, щоб в останні 
роки усі вони разом зібралися в батьків
ській хаті. Бувало п’ятеро прийдуть, та хто- 
ііебудь обов’язково па зміні. Лише в бригаді 
з усіма стрітися можу. Дивлюся на нинішні 
ниви і згадую, як на «Фордзоні» працював. 
Душа радується. Заготовляють корми, на
приклад, все дружно, злагоджено: один ко
сить, той відвозить, інший валки ііідбпра. 
Механізатор — почесна професія. І я задо
волений, ЩО серед хліборобів І СИНИ мої.

комсомоль-
у вихованні

що підійшов

У МОЄМУ партійному 
квитку лежить його 

маленький синок — 
членський квиток Ленін
ського комсомолу». Ци
ми словами Микола Ост- 
ровський підкреслив не
розривну єдність 
і комсомолу.

Комсомол... З 
юність десятків 
ських людей. І для всіх них залишає
ться незмінною беззавітна відданість 
справі Леніна, Комуністичної партії. 
З гордістю сприйняли комсомольці 
сімдесятих слова Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, 
сказані ним на XVII з їзді ВЛКСМ, 
що в будь-якій справі на комсомол 
можна сміливо покластися.

В переддень 50-річчя з дня при
своєння комсомолу імені В. І. Лені
на робота бібліотек спрямована на 
пропаганду творів В. І. Леніна, літе
ратури про його життя і діяльність, 
про героїчний шлях Комуністичної 
партії і комсомолу, на виховання у 
молоді комуністичної переконаності, 
радянського патріотизму і проле
тарського інтернаціоналізму.

Олександрійська бібліотека для 
юнацтва імені Ф. Е. Дзержинського 
саме цим питанням надає провідно
го значення. В читацькому залі 
оформлено книжкові виставки 
«Серцем сприйняли — справою від
повімо», «Юність присягає партії». 
«Твої нагороди, комсомол», «Слово 
про з’їзд», «Ленін і книга», «Твоя 
ідейна переконаність».

Про участь молоді в комуністич
ному будівництві говорилось в усно
му журналі «Працею натхненною на
близимо майбуття». Сторінки журна
лу розповіли про творче дерзання 
юнаків і дівчат, які успіхами в труді 
і відмінним навчанням зустрічають 
славний ювілей в житті Ленінського 
комсомолу.

З хвилюванням слухали читачі ви-

партії

Кілька днів залишилось до однієї з найзікь 
мепнішнх дат в житті комУпаолу— присвдеіпіі 
йому імені Володимира Ілліча Леніна. Юнаки і 
дівчата області разом із своїми ровесниками 
Країни Рад йдуть назустріч славному ювілею.

Сьогодні ми розповідаємо про те, як працю
ють у ці дні бібліотеки області.

ним
мільйонів

пов'язана 
радян- СЛУХАЛИ

ДЕЛЕГАТА
З’ЇЗДУ

: j г » >

ступ делегаті ХХІ1 з’їзду ком'с'омо- 
_лу України Валентини Баниць^ої на 
читацькій конференції «Ім'я Леніна 
гордо носить комсомол». ’ :

Часто в бібліотеці проходять біб
ліографічні огляди, бесіди. Під час 
перегляду літератури «В битвах на
роджений, в труді загартований» чи
тачі ніби зустрілись із юністю дідіз і 
батьків, взнали про перших орган- 
заторів Спілки, героїв громадянською 
та Великої Вітчизняної аоєн, буд'з- 
ників Комсомольська-на-Амуріг тих, 
хто піднімав цілину. '

Комсомольці 70-х. Як несете зи » 
естафету, взяту з рук батьків? Про 
це йшлося на диспуті, влаштованому 
для випускників середньої ШКОЛИ 
№ 2 імені М. Горького.

Не пустує зал бібліотеки. Щодн” 
приходять сюди юні, щоб ще більша 
взнати про свою Спілку, про її нат
хненника і організатора, чиє ім'я во
на носить, — Володимира Ілліча Ле
ніна.

Р. КУШН1РОВА. 
завідуюча читальним залом біб
ліотеки для юнацтва імені Дзер- 
жинського.
м. Олександрія.

ПЕРШИЙ
ГАРТ
В ТАБОРІ ПРАЦІ 
І ВІДПОЧИНКУ

ЩОРАНКУ подвір’я 
тракторної брига

ди № 2 колгоспу «Іск
ра» Олександрівсько- 
го району виповнюєть
ся дзвінкими голосами 
юнаків і дівчат, які 
окремими ланками 
збираються у поле. Це 
— дев'ятикласники 
Бірківської середньої 
школи.

Цього року ми кпер- 
__ "«6 оргаііілува.чи табір

праці І відпочинку, — роз
повідав секретар' партій
ної організації колгоспу 
О. €.. Шкурат. — Він роз
містився на території 
тракторної бригади. Наші 
•очі помічники оселилися 
в буднику, котрий відре
монтували власними сила
ми. Дівчата опоряджува
ли стіни і панелі, хлопці 
виконували більш склад
нішу роботу. У таборі в 
червоний куток. Там — 
свіжі газети й журнали, 
шашки, шахи, необхідна 
література.

— Дуже цікава деталь, 
■ втручається у розмову 
секретар комсомольської 
організації с. Доброво.іь- 
ський, — щоранку перед 
початком робіт тому, хто 
гарно працював у полі на
передодні, доручається 
підиятя червоний прапор 
Цс мобілізує пас на су», 

'ьииу крццю, виховує ха-

рактер хліборобів, ( •<- 
рани» трудяться Н»Д‘* 
Петренко. Тетяна Саичса- 
ко, Світлана Оляїіченко 
Вони висадили на 3 гекта
рах помідори, на 2 — н"’ 
булю і капусту. За раї д*’ 
глидаїоть за рослинам»- 
Петро Лагно, Володимир 
Велично та Сергій Досї 
жііий та інші після вакі*’ 
чепііп школи мріцнь ста
ти іиехані.-.жторамн. Х.'О" 
Щ взялися обробити 
гектарів соняшнику, 100 -• 
пшениці і 72 - кукурудз 

порадою шкодяР* 
авергаютіл-ч до агроію*1 
•- Кукси.

З поля юнаки та дів' 
мата йдуть тоді, кол** 
сонце сідає за обрій • 
прохолодний вітер®4»* 
таємниче гомонить У 
пелехатих кленах.

Е. ЯРУ ШОК
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^КРОППВПІІЧЛПИ

».М ОЛ ОДИ il IÎОМ FH А Р‘
В БРАТИ! И БАТИ КП РІГ

ГАСТРОЛІ ПРОХОДЯТЬ УСПІШНО
Першу половину виступів нашого театру 

і) бартній Башкирі! завершено. Ніколи нам 
забути зустрічей з глядачами Уфи. Кві- 

,<гамн стрічали кірової радців представники 
Громадськості міста. А урочисте відкриття 
і'астролен пройшло справді хвилююче.

За місяць перебування в Уфі ми показа
ли кращі вистави з класичного і радян
ського репертуару нашого театру. Прийом 
був теплий. Оплески вдячності довго не 
ущухали і піхто не хотів покидати своїх 
місць в залі. А найбільш поталанило «Голу
бим оленям» О. Компанійця. Вона йшла, 
найчастіше.

Кропивничапи до десяти разів провели 
.Творчі зустрічі концерти на підприєм

ствах міста. Розповіли про свою роботу, по
знайомились з трудівниками братньої рес 
публіки. Приймали у себе ми поета і драма
турга Мустая Каріма. До речі, одну з його 
п’єс, очевидно «Викрадення нареченої», ми 
збираємось у наступному році показати на
шим кіровоградцям.

Виступили ми і по башкирському телеба
ченню. Телеглядачі мали змогу переглянути 
паші вистави «Голубі олені» та «Нора жов
того листя».

Хоч попереду. ще напружена робота в 
містах Башкирі!, вже сьогодні думаємо про 
осінні гастролі по містах і селах нашої об
ласті. На засіданні художньої ради затвер
дили репертуар: «Пора жовтого листя», 
«Іолубі олені», «Дівчина і море», «Таблетку

під язик», «Тримайся, Альошо!», «Майеька 
ніч», «Наталка-Полтавка». Репетиції прово
димо тут, в перервах між виставами.

Глядачам Башкири сподобався не лише 
наш репертуар, а, насамперед, висока вико
навська майстерність акторів театру — на
родних артистів У PCP Л, Тімош та Г. Се
менова, заслужених артистів республіки 
А. Любеїіко, С. Мар пікової, М. Ярині та ін
ших.

Впевнені, що гастролі кропивпнчаи в 
Башкирській АРСР і далі проходитимуіь 
успішно.

О. ТКАЧЕНКО, 
директор Кіровоградського обласного 
музично-драматичного театру імені 
М. Кропивіїицького.

1. КАЗІІАДІЙ, 
головний режисер театру.

м. Уфа.

<проч>есій Багато, 
іа>оьеі>ц свою

Р Листи 
коментує 
Спеціаліст

«ті
СЛІДЧИИ-
ЦІКАВО?»

Багатьох з вас, читачів, на
шої газети, цікавлять різнома
нітні юридичні спеціальності. 
Про це па игте ви до редакції. 
Ми звернулися до П. ВЕРБО
ВОГО, старшого слідчого обл- 
прокуратури. юриста II класу 
з проханням прокоментувати 
ваші листи. Падаємо йому 
слово:

Перш за все, хочу сказати — мені дуже приємно від 
того, що багато хлопціз і дівчат мріють про мою улюб
лену професію слідчого. Так, наприклад, нею захопив
ся Василь Басов (село Злинка Малозисківського райо
ну). Подобається вона і Людмилі Мільченко (місто 

Світловодськ) та Юлії 
Майбороді (село Но- 
вопетрівка Малови- 
сківського району). 
Гарно пишуть вони 
про роботу слідчого. 
Але відчувається, що 
знають про неї мало 
конкретного. З їх 
листів так і вимальо
вується образ Шер- 
лока Холмса XX сто
ліття, котрому асе 
вдаєіься легко. Про
те, вони не беруть до 
уваги величезної ко
піткої праці слідчого.

Людей цієї професії нерідко порівнюють •. лікарями. Як од
ному, так і другому, звичайно, різними засобами і методами, 
доводиться боротись з людськими хворобами. Є гуг і інша від
мінність — лікар спеціалізується в певній галу ті медицини, слід- 
<|іий має бути універсалом.

Основна робота, котру доводиться виконувати слід
чому, зосереджена у розслідуванні конкретних кримі
нальних справ. В його процесі він вирішує чимало 
складних логічних завдань. Отже, моя порада — ви
вчайте логіку, вона допоможе вам стати гарними спе
ціалістами. Крім неї, необхідно добре знати біологію, 
судову медицину, криміналістику, бухгалтерію, пожеж
ну справу і т. п.

Основне завдання слідчого — встановити об'єктивні' істину 
певного злочину. Він має вивчати всі обставини і знайти дово
ди, що розкривають винних або ж стверджують невинність осіб.

Поряд з розслідуванням кримінальних справ він перевіряє за- 
йзи І повідомлення про злочини, веде роз'яснення діючого зако
нодавства. А взагалі, вся його діяльність зводиться до того, іцоб 
попередити правопорушення і злочини.

Серед авторів листи: є й такі, що пишуть: «Хочу стати юри
стом». Шановні Людмило Лоскутова, Наталко Костянецька (мі
сто Знам’янка) та Миколо Завальнюк (село Трояпка Головаїїів- 
Ського району)! Ви ще. цепно, не визначили, котра з юридич
них спеціальностей найбільше подобається. Адже їх багато.

Спеціалістів, котрим присвоюється кваліфікація юри
ста, готують університети (Київ, Львів, Одеса) та інсти
тути (Харків). До вищих учбових закладів приймають як 
Юнаків, так і дівчат. Після закінчення навчання їх на
правляють працювати до органів внутрішніх справ, су
ду, прокуратури, адвокатури. В цих органах юристи мо
жуть працювати слідчими, прокурорами та їх помічни
ками, суддями, адвокатами, нотаріусами. Про всі ці 
спеціальності можна розповідати багато цікавого.

Юристів також готують середні та вищі спеціальні школи мі
ліції. Є вони у Саратові. Львові, Києві. Місто Чернігів має свій 
юридичний технікум. Після закінчення цих учбових закладів ви
пускники направляються в органи Міністерства внутрішніх 
справ, де працюють слідчими, експертами-крнміналістами, ін
спекторами підділів карного розшуку і боротьби з розкраданням 
соціалістичної власності.

У відповідь на запитання, чи беруть в органи Міні
стерства внутрішніх справ дівчат, можу навести такий 
факт. Майже в усіх дитячих кімнатах міліції нашої об
ласті працюють жінки.

П. ВЕРБОВИЙ, 
старший слідчий облпрокуратурн.

СПАРТАКІАДА

НЛЗИВЛС

ПЕРЕМОЖЦІВ

З etnop.

Два дні в спортивних 
залах і на стадіонах Жи
томира тривали фінальні 
змагання п’ятої республі
канської спартакіади уч
нів середніх навчальних 
закладів. Перемогу в чо
тирьох видах спорту — 
легкій атлетиці, спортив
ній гімнастиці, плаванні і 
кульовій стрільбі — вибо-

рювали команди 67 техні
кумів та училищ з 22 об
ластей України, В легко
атлетичній програмі ус
пішніше від усіх виступи
ли спортсмени Вінницько
го політехнікуму, у стріль
бі — учні Ровенського 
технікуму радянської тор
гівлі. Найшвидшими в пла
ванні були спортсмени

У юних
ЛЮБИТЕЛІВ
КІНО

Працівники кінотеатру «Мир» надають 
великого значення вихованню підро
стаючого покоління. Кожна нова стріч
ка, яка тут демонструється, стає темою 
грунтової розмови з школярами та мо
лоддю міста. Нині проходять тематичні 
кіновечори з переглядом кінокартини 
«Абітурієнтка». їх ми присвячуємо 50- 
річчю присвоєння комсомолу імені В. І. 
Леніна.

Виховання радянського патріотизму і 
інтернаціоналізму у молоді, військово- 
патріотичне, правове та атеїстичне вихо
вання посідає важливе місце в роботі 
кінотеатру. Тут ось уже більше десяти 
років працює кіноклуб «Радянський па
тріот», гостями якого були ветерани 
партії О. Башашин, М. Степанов, учасни
ки Великої Вітчизняної війни Герой Ра
дянського Союзу В. Верхоланцев, 
Л. Юр’єв, Б. Рилов та інші.

За змістовну роботу з школярами та 
молоддю міста кінотеатр «Мир» нагород

жено грамотою Київського військового 
округу.

Нещодавно закінчився огляд-конкурс 
на кращий дитячий та шкільний само
діяльний кінотеатр. В постанові Держав
ного Комітету при Раді Міністрів УРСР 
по кінематографії, Міністерства освіти 
УРСР та ЦК ЛКСМУ відзначаються як 
кращі дитячий спеціалізований кінотеатр 
«Мир» та самодіяльний кінотеатр при 
школі № 11 м. Кіровограда. Цією поста
новою шкільний кінотеатр нагородже
но дипломом III ступеня. Кінотеатр 
існує при школі з 1967 року. Шефствує 
над ним колектив «Миру». Педагог-вихо" 
аатель В. М. Суботіна планує для школя
рів кращі художні, хронікально-доку
ментальні та учбові фільми.

Цього року найактивніші члени шкіль
ного кінотеатру — Ганна Комаровська, 
Лариса Сорокіна, Ігор Скобицький та 
інші — нагороджені путівками до рес
публіканського піонерського табору 
«Молода гвардія».

С. ДЖУГАІІ, 
директор кінотеатру «Мир».

м. Кіровоград.

ТАБІР
ЗВЕТЬСЯ

„ДРУЖБА“

Розташувався він на території Новомиргородської середньої 
ніколи № 2. «Здрастуй, ліго піонерське!» — промовляє гасло па 
червоному кумачі і кличе піонерів та жовтеняг набиратись сил 
перед початком ііового навчального року.

Кожен день приносить їм цікаві справи. «Тобі, Ілліч!» — так 
иазияалося свято квітів, іцо відбулось у таборі. А на фестивалі 
«Дружби» співали, чудових пісень про щасливе дитинство на 
багатьох мовах народів СРСР. Готувався табір зустрічані во
лодаря морів і океанів Нептуна. І всі, хто не вмів плавати, по
спішали навчитись, щоб па святі господаря водяних глибин, по
казати свою майстерність. Завжди людно на спортивних май
данчиках табору. Туг змагаються юні спортсмени.

Організовують змістовний відпочинок для учнів школи О. Л. 
Вовкодав, В. В. Біленко, О. С. Спісаренко та Інші вчителі.

Незабаром покличе до книжок дітлахів шкільний дзвінок. Ра
зом з ровесниками сядуть за парти 180 хлопчиків і дівчаток з 
табору «Дружба».

В. ШУЛЬГА.

Ялтинського медичного 
училища. Чемпіонами з 
спортивної гімнастики в 
особистій першості стали 
Тетяна Ромашкам (Сімфе
рополь) і Володимир Чи
жов (Кіровоград). У 
командному заліку пере
могли гімнасти Кірово
градського льотно-штур
манського училища ци
вільної авіації (чоловіки) 
і Сімферопольського тех
нікуму радянської торгів
лі (жінки).

У комплексному заліку 
успіху добилися юні 
спортсмени Житомирської 
області, на другому міс
ці — спортсмени Крим
ської, на третьому — Він
ницької областей.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО
ф ФУТБОЛ. В передостанньому матчі першого кола чемпіо

нату країни з ф)тбєлу серед команд майстрів класу «А» другої 
ліги кіровоградська «Зірка» зустрілася у Харкові з місцевим 
«Металістом». Один м'яч, забитий господарями поля, вирішив 
долю гри па їх користь. Отже, «Зірка», яка має ІЗ очок із 36 
можливих, продовжує знаходитись у числі аутсайдерів у тур
нірній таблиці своєї зони.

Завтра кіровоградці прийманні- у себе полтавський «Колос».

В. ША ВАЛІН.

ф КЛАСИЧНА БОРОТЬБА. Світ.тоііодськіін Палац спорту 
стан місцем проведення першості республіканської ради ДС-Т 
«Авангард» з класичної боротьби серед юнаків 1959—НИЙ) років 
народження. Добре зарекомендували себе вихованні спортивно
го клубу «Комунар» Запорізького автозаводу. Вони набрали у 
поєдинках 52 залікових очка і стали недосяжними для інших 
суперників. Вихованці Сві гловодської ДІОСШ посіли сьоме 
місце.

Чемпіонського звання серед борців у вазі до 75 кілограмів до
бився учень (ні гловодської СШ № 2 Юрій Мастицькіпї. Суддів
ська колегія присудила йому приз «За кращу техніку боротьби».

І. КАРАНІ.

10 липня виповнюється 
сто років з дня народ
ження видатного радян. 
ського скульптора Героя 
Соціалістичної Праці 
Сергія Тимофійовича КО
НЕНКОВА (1874—1974).

ПОЛУЙ’Я
ІЦ АГАТА, різнобічна, 

виразна, самобутня, 
справді російська і гли
боко патріотична його 
творчість, тісно пов'яза 
на з Батьківщиною.

Правдиво і хвилююче 
передавав С. Коненков 
важку долю народу до
революційної Носії 
(«Злиденна братія», «Ка
меняр»). Учасник рево
люції 1905 року, він при
свячує їй кілька своїх ро
бі^ серед яких особливо 
виразний «Робітник — 
бойовик 1905 року Іван 
Чуркін».

На долю художника 
випало щастя брати 
участь у здійсненні Ле
нінського плану мону
ментальної пропаганди 
(Меморіальна дошка 
«Загиблим у боротьбі за 
мир і братерство наро
дів»).

Широко відома гале- ( 
рея портретів роботи 
Коненкова, серед яких— 
В. І, Леніна (подарова
ний Ленінському комсо
молові і зберігається бі
ля його прапора), Ми
коли Островського, Горь- 
кого, Шаляпіна, Маяков- 
ського, Павлова, Пушкі
на, Достоєвського, Ьаха, 
Пеганіні, Ейнштейна, ав
топортрет художника, 
відзначений Ленінською 
премією. Скульптури, 
створені, руками Сергія 
Тимофійовича Коненко
ва, експонуються в ба- . 
гатьох зібраннях краї
ни — Музеї Революції 
СРСР, Російському музеї, 
Третяковській галереї та 
ін. «Незгасиме полум'я 
роботи мислі», ВИСЛОВ
ЛЮЮЧИСЬ словами само
го Сергія Тимофійовича, 
палає не лише у бронзі, 
мармурі, дереві, але і з 
проникливому, щирому, 
високохудожньому сло
ві, великим майстром 
якого він був. Його перу 
належать численні висту
пи в пресі, чудові книги 
— («Слово до моло
дих», «Наші турботи», 
«Земля і люди», «Мій 
вік»), які мають вели
чезне пізнавальне, есте
тичне і виховне значен
ня.

Могутній талант Сергія 
Тимофійовича зрозумі
лий, близький і дорогий 
кожному юнакові, кож
ній дівчині, кожній ра
дянській людині. Це — 
безцінний скарб світової 
культури.

М. НОЖНОВ, 
інженер.

м. Кіровоград.

Редактор в. ПОГРІБНИЙ.
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10, СЕРЕДА
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей. 
«У московському зоопарку». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. «Гончарний круг». 
(М). Телевізійний художній 
фільм. 11.35 — «Будні і свя
та сім’ї Соколових». Телена
рис. (М). 15.35 — Телевізій-

яий документальний фільм. 
(М). 16.05 — «Знайомтесь, моя 
бригада». Теленарис. (М). 
16.35 — Кольорове телебачен
ня. «Візерунки». (М). 17.05 — 
«Фільм — дітям». «Чотири 
танкісти і собака». Телевізій
ний багатосерійний .художній 
фільм. НІ серія. (Польща). 
18.С0 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — Кольорове 
телебачення. Для дітей. «У 
кожному малюнку — сонце». 
(М). 18.30 — «За 100-центнср- 
мнй урожай». (Кіровоград). 
18.45 — Телефільм. (Кірово
град). 19.00 — Програма «Ві
сті». (К). 19.40 — Кольорове
телебачення. Чемпіонат СРСР 
з сучасного п’ятиборства. 
(М). 20.00 — Кольорове теле 
бачення. «Життя Леонардо 
да Вінчі». Телевізійний бага
тосерійний художній фільм. 
111 серія. (Італія). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 

Кольорове телебачення. Кон
церт майстрів мистецтв. (М). 
23.15 — Кольорове телебачен
ня. Тираж «Спортлото». (М). 
23.25 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.35- 
Новнни. (К). 11.50 — Кольо
рове телебачення. «У світі 
рослин». (К). 12.40 — Худож
ній фільм «Викриття». (К).
16.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Сонечко». 
(К). 17.00 — «Культура сло
ва». (К). 17.30 — Для дітей. 
«Клуб трьох китів». (К). 18.00
— «ідеологічна боротьба на 
сучасному етапі». Передача 
II. (К). 18.30 — Реклама, ого
лошення. (К). 19.00 — Інтер
бачення. Концерт Державно
го заслуженого ансамблю на
родної пісні і танцю Грузин
ської PCP. (Тбілісі). 19.30 — 
«Екран молодих». (К).. 20.40
— «Жнива — ударний 
фронт». (К). 20.50 — «На до

браніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Творчий вечір артистів Біло
руського театру ім. Я. Купа
ли. (К). 22.45 — Тележурнал 
«Старт». (К). 23.30 — Вечір
ні новини. (К).

11, ЧЕТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 

— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Для шко
лярів. «Вперед, хлопчаки». 
(М). 10.30 — Кінокомедія «Со
лістка балету». (М). 11.45 — 
«Радянський характер». Те
ленарис. (М). 15.45 — «Ша
хова школа». (М). 10.15 —
Молодіжна прес-конферен
ція. Зустріч космонавта. Ге
роя Радянського Союзу В. А. 
Шаталона з робітниками і

студентами. (М). 17.05 —
«Фільм — дітям». «Чотири 
танкісти 1 собака». Телеві
зійний багатосерійний худож
ній фільм. IV серія. (Поль
ща). 18.00 -— «Ім’я Леніна — 
в серці кожною». (Кірово
град). 18.30 — «Зустріч з 
Монголією». Програма доку
ментальних фільмів. (М). 
19.25 — Пісні композитора 
С. Тулікова. (М). 19.55 — Ко
льорове телебачення. «Життя 
Леонардо да Вінчі». Телеві
зійний багатосерійний ху
дожній фільм. IV серія. 
(Італія). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — «Юрій
Завадський». Телевізійний 
документальний фільм. (М). 
22.40 — К. Сен-Санс. «Другий 
концерт для фортепіано з 
оркестром». (М). 23.05 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 -у 
Новини. (М). 9.30 — Кольора» 
вс телебачення. Для школя
рів. «Вперед, хлопчаки». (Му,
10.30 — Кінокомедія «Соліст« 
ка балету». (М). 11.45 — «ра
дянський характер». Тслсип» 
рис. (М). 16.40 — «До пас і 
піснями». (Львів). 17.40 — Те
лефільм «Місця заповідні^. 
(К). 18.00 — Кольорове теле» 
бачення. Першість СРСР А 
стрибків у воду. (К). 19.00 -у 
Програма «Вісті». (К). 16.30 
“ «Зустріч з артистами Мос
ковського театру Радянської 
Армії». (Донецьк). 20.45 '4* 
«На добраніч, діти!» (І(), 
21.00— Програма «Час». (М)\
21.30 — Художній фільм 
«Слухайте на тому боці»1. 
(К). 23.05 — Вечірні повний'.

«ь I .

ГАЙВОРОНСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФЕСІІІІІО-ТЕХІИЧІІЕ 
УЧИЛИЩЕ № 5
оголошує набір учнів

Училище готує: тракторпстів-машиністів широкого 
профілю (строк навчання — 2 роки); тракторпстів- 
машиністів 3-го класу (строк навчання — 1 рік); 
слюсарів по ремонту тракторів, автомобілів і сіль
ськогосподарських машин (строк навчання — 1,5 ро
ку); тракторпстів-машиністів 3-го класу (строк на
вчання 8 місяців — для осіб, демобілізованих з лав 
Радянської Армії та тих, хто закінчив 10 класів з ви
робничим навчанням, де вивчались трактори).

Приймаються юнаки і дівчата віком: з дворічним 
ї півторарічним строком навчання — 15,5 років і 
старші; з одворічлим строком навчання — 16,5 років 
і старші.

До заяви додаються такі документи: свідоцтво про 
иародженпя; автобіографія; характеристика зі шко
ли, (а для працюючих — з місця роботи); свідоцтво 
чи довідка про освіту; направлення колгоспу, радгос
пу, «Сільгосптехніки»; довідка з місця проживання; 
Фотокартки розміром 3X4 см — 6 шт.; паспорт (для 
вступаючих старших від 16 років) пред’являється 
особисто.

Заяви і документи можна подавати щоденно осо
бисто або пересилати поштою.

Початок павчаїптя з І вересня /974 року.
Прийняті <т училище забезпечуються безкоштовно підруч

никами, триразовим харчуванням, одягом, взуттям, гурто
житком. а проживаючі на квартирах — постільними реча
ми. Стипендія виплачується в розмірі 10 карбованців на мі
сяць для одиноких і 20 карбованців на місяць сімейним. Для 
демобілізованих з лап Радянської Армії і випускників се
редньої школи (10 класів) з виробничим навчанням, що ви
вчали трактор (із строком навчання S місяців) стипендія — 
85 карбованців на місяць.

ІІа період перебування учнів па канікулах (8 тиж
нів) виплачується стипендія і гроші за харчування 
з розрахунку 60 копійок за день.

За період перебування учнів на виробничій прак
тиці (16 тижнів) учні одержують заробітну плату в 
розмірі 100 процентів за місцем проходження прак
тики. Крім того, училище виплачує їм гроші за хар
чування з розрахунку 96 копійок за день.

Учні мають можливість при училищі підвищувати 
свій загальноосвітній рівень у вечірній школі (за 9— 
11 класи), користуючись художньою літературою з 
бібліотеки училища.

В училищі на вас чекають цікаві турпоходи, екскурсії, ве
чори відпочинку, зустрічі з видатними людьми, заняття в 
технічних гуртках, спортивних секціях, в гуртках художньої 
самодіяльності.

Звертатися на адресу: 317600, м. Гайворон. Кіро
воградської обласіі, вул. Чапаєва, 14.

ДИРЕКЦІЯ.

ЇНГУЛЬСЬКЕ СІЛЬСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗА

тракторист-машиніст широко
го профілю (із строком на
вчання — 2 роки) приймаються 
юнаки і дівчата віком від 15 ро
ків з освітою за 8—10 класів;

тракторист 3-го класу (строк 
навчання 1 рік) приймаються 
юнаки і дівчата віком від 16 ро
ків,

Для демобілізованих з лав 
Радянської Армії та осіб, що 
мають освіту за 10 класів, строк 
навчання — 8 місяців за спеці
альностями; водій — слюсар,

тракторист-машиніст 3-го кла
су. Стипендія для них — 85 кар
бованців на місяць,

При училищі організовано кои- 
сультпункт Устинівської заочної се
редньої школи, де учні можуть вчи
тись заочно в 9. 10 і II класах за
гальноосвітньої школи.

Для вступу в училище необ
хідно подати документи: сві
доцтво про народження або 
паспорт, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, довід
ку про стан здоров’я та довідку

її) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів ? масової роботи — 2-45-36, відділу вій« 
ськово-лвтрїогичного виховання та спорту — 2-46-87,

Олександрійське культосвітнв училище
оголошує набір учнів 

На стаціонарне навчання 
на базі восьмирічної освіти за 

спеціальностями:
культурнооезітпя робота (за 

спеціальностями — керівник само
діяльного оркестру народних ін
струментів; керівник самодіяльно
го оркестру духових інструментів).

на базі середньої освіти: керів
ник самодіяльного драматичного 
колективу; керівник самодіяльного 

І хореографічного колективу; керів.

на 1974—75 навчальний рік 
пик самодіяльного хорового колек- 
тп в у.

Бібліотечна справа з спеціаліза
цією — бібліотекар середньої ква
ліфікації.

Заочне навчання
па базі середньої освіт за спе

ціальностями:
культурнооезітпя робота (за 

спеціальностями — керівник само
діяльного оркестру духових ін
струментів; керівник самодіяль
ного драматичного колективу).

Київський інженерно-будівельний 
інститут

ОГОЛОШУЄ
шрп:їо.,і студентів на перші курси навчання

за спеціальностями:
промислове і цивільне будівництво; архітектура 
(тільки з відривом від виробництва); виробництво 
будівельних виробів та конструкцій; теплогазопо- 
стачання та вентиляція, водопостачання та каналіза
ція; міське будівництво; інженерна геодезія (тільки 
з відривом від виробництва); будівельні машини і 
устаткування; автоматизація і комплексна механіза
ція будівництва.

Вступаючі в інститут па всі спеціальності, за ви
нятком «архітектура», складають вступні екзамени 
з дисциплін: математика (письмово і усно), фізика 
(усно), російська або українська .мова і література 
(твір).

Вступаючі на спеціальність «архітектура» склада
ють вступні екзамени з дисциплін: малювання, крес
лення, математика (усно), фізика (усно), російська 
або українська мова і література (твір).

Заяви приймаються пз вечірнє і заочне павчаїпія 
(без відриву від виробництва) з 20 квітня по 31 
липня.

На навчання з відривом від виробництва (денна 
форма) — з 20 червня по 31 липня.

На заочне навчання приймаються особи, що про
живають у місті Києві та Київській області.

Вступні іспити проводяться:
па навчання з відривом від виробництва з І по 20 

серпня; на навчання без відриву від виробництва з 
15 травня по 20 серпня (потоками).

Заяви про вступ до інституту подаються на ім’я ректора 
з доданням: документа про середню осві-гу (в оригіналі); 
характеристики, медичної довідки (форма № 286), чотирьох 
фотокарток (без головного убору 3x4 см), витяг з трудової 
або колгоспної книжки (для працюючих).

Паспорт, військовий квиток або приписне свідоцтво вступ
ник подає особисто по прибутті в інститут.

Інститут має гуртожиток.
Адреса інституту: м. Київ-37, Повітрянофлотськнй 

проспект, 31. РЕКТОРАТ.

СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
з місця проживання, 4 фото
картки розміром 3X4 см.

Зараховані до училища ззбезпе 
чуються безкоштовним харчуванням, 
стипендією в розмірі 10 карбованців 
на місяць, (сімейні — 20 карбованців 
на місяць), спецодягом, постільною 
білязіюЛ та гуртожитком.

Документи приймаються що
дня. Початок занять з 1 вересня 
1974 року.

Адреса училища: 317735, с. Ін- 
тульське, Устинівського району 
Кіровоградської області. 

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходите 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обком» 

ЛКСМУ, »..Кировоград.

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

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

Бібліотечна справа з спеціаліза
цією — бібліотекар середньої ква
ліфікації.

Вступні екзамени на стаціонар- j 
не навчання з І но 10 серпня. Па , 
заочне навчання з 10 по 2(5 ' 
серпня.

Адреса училища: 317900, Кірове- ■ 
градська область, м. Олександрія, ; 
вул. Діброви, 47.

ДИРЕКЦІЯ---------------------------------------------------------

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 8 

проводить набір учнів 
на 1974—75 навчальний рік | 

для підготовки машиністів-екскаваторіїиків, ма- ; 
шиністів - автогрейдеристів, слюсарів-сантехніків, і 
столярів-теслярів, мулярів монтажних конструкцій, • 
електромонтажників по освітленню силовими мере
жами і електроустаткуванню, лицювальників-мозаїч- ; 
ників (строк навчання 3 роки); і

для підготовки малярів-штукатурів, столярів-тес
лярів, арматурників-бетонщиків (строк навчання 2 ; 
роки);

для підготовки малярів та мулярів (сірок павчап- 
пя І рік). ■ , \ .

В училище приймаються юнаки і дівчата 1 звіль
нені в запас воїни віком від 15—20 років з освітою 
за 8, 9, 10 класів.

Зараховані па навчання забезпечуються гуртожит
ком, парадним і робочим одягом, триразовим харчу
ванням, підручниками і одержують третину суми, 
заробленої на виробничій практиці.

Час навчання в училищі зараховується в загальний 
трудовий стаж.

Училище має иовозбудовапнй комплекс, в якому с кабі
нети і лабораторії, учбові майстерні, спортивний та актовий 
зали. При училищі є вечірня школа, діють гуртки техпічно) 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні секції. 

Внпускники-відмінники мають право вступати до вищих і 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, я також мо
жуть бути направлені у вищі 1 середні учбові зоклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання проводиться при поє
ному держаппому забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк навчання, до аакія-. 
ченпл га ня рік після закінчення училища отримують від
строчку від призову до армії. . .

Для вступу необхідно подати заяву із зазначен
ням вибраної професії, автобіографію, характери
стику, свідоцтво про народження (оригінал), довідку 1 
з місця проживання, про склад сім'ї та /ледичну де- і 
відку (форма № 286), вісім фотокарток (3X4 см).

З детальнішими умовами по набору в училище 
можна ознайомитися в райцентрах відділів кадрів 
міжколгоспних будівельних організацій і в училищі. 

Початок навчання 1 вересня 1974 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Волкова, 1П, 

телефон 2-12-12, 2-12-53.
ДИРЕКЦІЯ.

ОДЕСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНО
ГО ПРАПОРА ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ — 
єдиний вищий учбовий заклад У PCP, який готує ін
женерів з спеціальностей: атомні електростанції та 
установки, технологія води і палива па теплових 
електростанціях

В 1974 році в інститут буде пр.ійпнго 1525 студентів на ці 
іа інші 23 спеціальності дев’яти факультетів — машинобу
дівний, механіко-технологічннй, хіміко-техкологічний,. тепло
енергетичний, яром теплоенергетичнії Іі. слек ТрОМСХіІНІЧНИЙ, 
радіотехнічний, автоматики І обчислювальної техніки, ІІІЖе- 
НеріїО-СКОІІОМІЧПИЙ. . т ! Г . ' І

Вступні екзамени з таких дисциплін: математики 
(письмово та усно), фізики (усно), української або 
російської мови та літератури (твір). <

З 1-го липня працюють підготовчі курси.

Адреса інституту: 270044, м. Одеса, np. Т. Г. Шев
ченка, І. І І ! ■ »

Приймальна комісія, телефон 2Ü820G.
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