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ИА ЗАВЕРШАЛО» Я АШ
С> 'ЇЗДОМ молодих будівників ко- 

мунізму назвали XVI з’їзд Все
союзної Комуністичної Спілки Мо
лоді. і а цій високій образності 
злилось воєдино: визнання заслуг 
перед Батьківщиною, всенародна 
любов і довір’я молодому поко
лінню 70-х років. Ось чому на 
з’їзді у виступах делегатів, в ряді 
документів головним для комсо
мольських організацій, кожного 
юнака і дівчини прозвучав за
клик — не пошкодувати сил і енер
гії для успішного завершення 
останнього року п’ятирічки. А для 
110-тисячної комсомольської орга
нізації Кіровоградщини цей клич 
поставив ряд важливих і конкрет
них завдань.

Як свідчить практика, боротьба 
за підвищення ефективності су
спільного виробництва, виховання 
комуністичного ставлення до праці 
у кожного юнака і дівчини відбу
вається саме в колективі. Колек
тив відкриває можливості гармо
нійного поєднання трудового вихо
вання з всебічним розвитком 
світогляду молодої людини. Саме 
у виробничому колективі і між ко
лективами, як ознака комуністич“ 
ного ставлення до праці — поши
рене соціалістичне змагання.

Не випадково па Олександрійщині, де 
успішно працюють три комсомольсько- 
молодіжні тракторні бригади, три — 
МТФ, 17 механізованих ланок по виро
щуванню зернових і технічних культур, 
в переддень Ленінського ювілею наро
дився почин: «Жодної відстаючої 
бригади поруч». Кращим агітатором за 
створення комсомольсько-молодіжних 
колективів став завод «Червона зірка». 
З 24-х бригад тут 15 в день відкриття 
з'їзду рапортували про дострокове 
виконання травневого плану. Бригада 
токарів Галини Лузан ще в грудні 1969 
року виконата п'ятирічний план.

Цей перелік трудових досягнень 
наших комсомольсько-молодіжних 
колективів прямує до важливого 
висновку: райкомам, міськкомам, 
первинним комсомольським орга
нізаціям необхідно при першій на
годі невідкладно створювати такі 
колективи. Сміливо, а якщо треба, 
з комсомольською наполегливістю 
і принциповістю комплектувати їх 
в цехах, на дільницях і фермах, в 
польових і тракторних бригадах. 
*3 АВДАННЯМ сьогоднішнього 

дня, що витікає із організації 
комсомольсько-молодіжних колек
тивів, — с дійова постановка соціа
лістичного змагання серед молоді. 
Тут комсомольська організація об-

М. ГАЙДАМАКА, 
другий секретар обкому ЛКСМУ, 

делегат XVI з’їзду ВЛКСМ

ласті має вже свій досвід, свої 
традиції. Завоювали популярність 
обласні і районні конкурси на кра
щого орача, майстра машинного 
доїння,стригаля—в сільському гос
подарстві, на кращого токаря, 
фрезерувальника — в промисло
вості. А чому б, приміром, не про
вести такі конкурси з інших веду
чих професій, в сфері обслугову
вання і побуту?

Взагалі перед комсомольськими орга
нізаціями області наріжним каменем 
повинно стати дальше поліпшення 
існуючих форм соціалістичного змаган
ня, пошук нових. Адже не секрет, що 
не кожне підприємство, ферма чи 
бригада може назвати свого кращого 
молодого спеціаліста. 1 не тому, що їх 
лема. Просто не регулярно ведуться під
сумки соцзмагання, не організовуються 
конкурси по професіях. Обов’язок ком
сомольських організацій, і в першу чер
гу первинних, не допускати стихій
ності а цій важливій ланці комуністич
ного виховання. Соціалістичне змагання 
повинно стати системою і о низових 
організаціях. Комітети комсомолу, ак
тивно втручаючись у псі сфери життя 
молоді, покликані словом І ділом дійти 
до кожного молодого трудівника.

В цьому році в районах заплано
вано провести зльоти молодих пе
реможців соціалістичного змаган
ня. На честь 50-річчя історичного 
виступу В. І. Леніна на III з’їзді 
комсомолу такі зльоти відбудуться 
у всіх районах. Вони стануть де
монстрацією вірності юнаків І дів
чат Кіровоградщини 
Ілліча,

Покоління молодих 
комунізму — вірний 
опора Комуністичної партії, «Ми 
переконані в тому, — сказав на 
з’їзді Л. І. Брежнєв, — що комсо
мольці завжди і в усьому будуть 
на висоті завдань, поставлених 
партією...» На всі заклики кому
ністів першим завжди відгукується 
комсомол. Заключним словом на 
Лист ЦК КПРС, Ради Мініст
рів СРСР, ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ 
прозвучала з трибуни XVI з’їзду 
пропозиція створити «Комсомоль
ський фонд економії». її гаряче 
схвалили і підтримали всі делегати. 
А наше завдання перетворити цю 
пропозицію в повсякденне за
ощадження сировини і матеріалів, 
електроенергії І палива, державних 
коштів. А це значить — створити

заповітам

будівників 
помічник і

дійові штаби «Комсомольського 
прожектора», регулярно робити 
рейди-перевірки стану економії і 
бережливості разом з групами на
родного контролю.

1-І А ЗАКЛИК партії комсомол об- 
ласті взяв шефство над навчай, 

ням механізаторських кадрів для 
села. Ми маємо вже чималий 
досвід підготовки дівчат-тракто- 
ристок. В цьому році в Бобринець- 
кому та Новгородківському СПТУ 
будуть навчатися понад 200 дівчат. 
Такий загін механізаторів згодом 
може стати базою дівочих трак
торних бригад, до чого кликала 
делегатка XVI з’їзду, тракто
ристка В. Т. Слєпцова. Це серйозна 
тема для роздумів міськкомам та 
райкомам, первинним комсомоль
ським організаціям 
СПТУ області.

Успіх у вирішенні 
проблем, піднятих 
жить в першу чергу від авторитету 
комсомольських організацій. Ми 
не можемо поліпшити форми 
будь-якої ланки комсомольської 
роботи без постійної турботи про 
зростання ролі комсомолу. Це 
«вимагає дальшого організаційно- 
політичного зміцнення, зростання 
бойовитості комсомольських орга
нізацій», — підкреслюється в Ре
золюції з’їзду.

Через кілька місяців у первинних 
комсомольських організаціях почнуться 
звітно-виборні збори. Вже зараз райко
ми, міськкоми, зобов’язані готувати 
рекомендований склад майбутніх вожа
ків молоді. Це повинні бути спеціалісти 
народного господарства, передовики ви
робництва з числа робітників і колгосп
ників, люди авторитетні, які свій досвід 
1 знання можуть передати молоді.

Вагомість справ комсомольських орга
нізацій набагато залежить від її ва

тажка. Тому підготовка комсомольських 
кадрів, навчання активістів не може 
ніколи зійіи з порядку денного. Врахо
вуючи специфіку виробництва, міськко
ми і райкоми області зроблять добру 
справу, якщо впровадять диференційо
вані навчання активістів, створять по
стійні позаштатні відділи при райкомах 
І міськкомах.

Своєю об'ємністю і значимістю 
завдання, поставлені XXI з’їздом 
ЛКСМУ та XVI з'їздом ВЛКСМ пе
ред комсомольцями, сягають дер
жавних масштабів. Виконати їх — 
велика відповідальність і велика 
честь для кожного юнака і дівчи
ни, що поклялись на вірність 
справі Ілліча. Саме про це сьо
годні йтиметься на активі комсо
молу області.

колгоспів та

всіх завдань і 
з’їздом, зале-

Зберігаючи трудовий темп ударної Ленінської 
вахти, комсомольці і молодь міста Олександрії з 
хорошими показниками зустріли XVI з’їзд ВЛКСМ.

Комсомольсько-молодіжна бригада слюсарів-ре- 
монтників автотранспортного підприємства № 10002 
(бригадир Г. Кочерга) в перші дні роботи з’їзду 
працювали вже в рахунок червня. Про щоденне 
перевиконання норм доповідали своїм посланцям у 
Москві кращі слюсарі бригади Федір Недос.туп, 
Анатолій Куликов, Валерій Шкуренко.

З

ЮВІЛЕЙНИМ

ТЕМПОМ

На 5 днів раніше строку розрахувалися з трав
невим завданням комсомольсько-моложідна брига
да оздоблювачів тресту «Кіровоградвуглебуд». і 
бригадир Володимир Кустов, І кращі мулярн Лі
дія Гуржій, Олы а Бичок та Ніна Міхентлова зда
ють свою роботу лише з оцінкою «відмінно».

в. бережний, 
інструктор Олександрійського міськ
кому комсомолу.

Майбупи вчкіелі ілухаюіь розповідь делега і а XVI з’їз
ду ВЛКСМ. секретаря комітету комсомолу Кіровоградсько
го педіпституту Валерія МІШУРИ (на фото — в центрі),

Фото В. КОВПАКА. ,

„С0ЮЗ-9“ — У ПОЛЬОТІ
Екіпаж космічного корабля «Союз-9» продовжує орбі

тальний політ. На 14 годину 25 хвилин московського часу 
9 червня корабель зробив 124 оберти навколо Землі.

Протягом восьмого робочого дня космонавти Ніколаєв 
І Севастьянов виконували науково-технічні експерименти, 
спостерігали земну поверхню і небесні світила, а також 
провели комплекс медичних досліджень.

Космонавти почувають себе добре.
(ТАРС).

ЗУСТРІЧІ ВИБОРЦІВ 
З КАНДИДАТАМИ В

ОРЕНБУРГ. Тут відбу
лася зустріч виборців 
Оренбурзького міського 
виборчого округу з кан
дидатом у депутати Ра
ди Союзу Верховної Ра
ди СРСР першим секре
тарем ЦК ВЛКСМ Євге
ном Михайловичем Тя- 
жельннковим.

Секретар міськ кому 
КПРС П. Л. Мазуров- 
ськин, який відкрив зуст
річ, перше слово надав

ДЕПУТАТИ
довіреній особі — ректо
рові сільськогосподар
ського інституту Ю. Я. 
Хайнацькому. Він розпо
вів присутнім про партій
ну, комсомольську, педа
гогічну і громадську ді
яльність Є. М Тяжельпи- 
кова.

Є М. Тяжельников 
сердечно подякував ви
борцям за виявлене до
вір’я

(ТАРС).

ВСЕСОЮЗНЕ

ПУШКІНСЬКЕ свято

і Пушкінські горн (Псковська 
область). (ТАРС). І тихо
струминна Сорогь. І лазурні 
озера Маленець і Кучане, і 
«огромный, запущенный сад, 
прикл задумчивых дриад» 
стали свідками надзвичайно 
яскравої величезної людської 
повені. День всесоюзного ііуш- 
кінського свята зібрав близько 
150 тисяч шанувальників та
ланту Пушкіна

Поряд з великою групою 
письменників, поетів, діячів 
культури і мистецтва союзних і 
автономних республік нашої 
країни в торжествах взяли 
участь зарубіжні діячі літера-



2 crop. „Молодий комунар“ 11 червня 1970 рову.

РОЗПОВІДАЄ ДЕЛЕГАТ З’ЇЗДУ
«Розв'язання ключових проблем 

економічного розвитку... потребує 
також посилення ініціативи і відпо
відальності, сили особистого прикла
ду комсомольців на всіх ділянках ви
робництва».

(Із виступу О, С. Канто на XVI з'їзді 
ВЛКСМ).

Кожен день були зустрі
чі... Я кажу — зустрічі, то
му, що про день тваринни
ків сьогоднішній і майбут
ній велась розмова не 
тільки у виступах делега
тів. Товариські зустрічі до
помогли нам обмінятись 
досвідом, глибше зрозумі
ти проблеми, які треба 
вирішувати.

Мені доводилось зустрі
чатись з делегатами, які 
працюють у тваринництві в 
Ростовській, Одеській об
ластях. З великим задово
ленням слухала виступ 
доярки колгоспу імені Ле-

РОТОКОЛ комсомольських 
зборів. Він, як дзеркало, від
биває життя організації, ак
тивність комсомольців, їхню 
ініціативу і принциповість. 
Переглядаючи протоколи, 
бачиш, як налагоджена ро

бота в організації, на що вона спрямову
валась, що зроблено за певний період.

тет комсомолу заводу. Позитивні наслідки 
не примусили чекати на себе довго.
ОДНИМ з основних питань, які став- 
" ляться на ваших зборах, є трудове 
виховання молоді, участь її у виробни
цтві. Це цілком зрозуміло. Адже 185 ком
сомольців підприємства зайняті в сфері 
виробництва. Серед комсомольців-вироб- 
нпчників є робітники, якими по праву пи
шається організація. Толя Турбаєвськиіі,

Та буває й так (і п цьому я переконався, пе
ревіряючи документацію однієї з первинних 
організацій міста), що протокол зборів рясніє 
більш як десятком прийнятих рішень, в на
ступному протоколі ці рішення повторюються, 
а віз, як кажуть, І нині там.

В чому ж причина такого явища? На мій 
погляд е дві основні причини.

По-перше. Не перевелись ще о нас любителі 
зайвого галасу, пишномовних фраз і нереаль
них проектів. Виносячн пропозицію на рішення 
комсомольських зборів, вони не продумують, 
наскільки реальна ця пропозиція, чи під силу 
її виконання даній організації. В результаті — 
приймається рішення, яке з самого початку 
приречене на невиконання.

наприклад, працюючи слюсарем-скла- 
дальником, постійно виконує норми ви-

мости 
ДО УСПІХІВ

МИ—МАЙСТРИ
ніна Балашівського району 
Саратовської області М. Во- 
лощенко. Багато питань, 
які піднімала вона, вже 
вирішено в нашій артілі. 
Наші доярки працюють в 
дві зміни і мають, відпо
відно,. вихідні, як і робіт
ники промислових підпри
ємств. Виробничий процес 
повністю механізовано, а, 
отже, дівчата тепер не 
просто доярки, а майстри 
машинного доїння.

До речі, між працею доярки 
і майстра .машинного доїння — 
принципова різниця. Був у нас 
в артілі випадок, коли на 
ферму прийшла дівчина без

підготовки. Попрацювала вона 
день-другнй, Надій молока 
зменшився на 50 кілограмів. 
Надалі діочниа змінила про
фесію. Звичайно, безпринцип
ність зіграла відповідну роль в 
тому, що вона залишила фер
му. Ллє це говорить і про те, 
що при сучасній техніці люди
на без підготовки цс зможе 
працювати в тваринництві. У 
нас в районі організовано спе
ціальні курси майстрів машин
ного доїння. Закінчили їх і 
дівчата зміни, де працюють 
Люба Олефірова, Женя Шай- 
сламова, Шура Граб, Галя Гу
рова. Воин перевиконали взяті 
зобов’язання на минулий рік, 
сьогодні — надоюють по 10— 
12 кілограмів молока від кож
ної корови. Б червоному кутку 
ферми красуються вимпели 
колгоспу, бригади, якими на

значком відмінника соціалістичного зма
гання, фрезерувальниця Галя Бабпченко. 
Всього ж в змагання включилось більш 
як 80 процентів молоді заводу.

Участь у змаганні різко позначилась 
на продуктивності праці. Виробничі по
казники зросли в середньому на десять 
відсотків, а це означає, що тепер наші 
комсомольці вироблять понад встановле
ної норми стільки продукції, скільки б її 
виробили п’ятнадцять робітників.

«Треба підвищувати значення комсомольських 
зборів як вищого органу первинної організації, 
школи виховання. На зборах слід розглядати пи
тання, які мають важливе значення для життя 
молоді, поліпшення діяльності організації».

(Із Резолюції XVI з’їзду ВЛКСМ).

По-друге, це слабкий контроль, а іноді 1 вза
галі відсутність контролю за виконанням рі
шень. Рішення приймається, на виконання 
його націлюється молодь, а потім воно забу
вається, вогник, що зажеврів на зборах, по
ступово згасає, 1 все залишається, як і було.

Це підриває авторитет комсомольських збо
рів. Адже збори скликаються не для того, щоб 
поговорити, щоб комсомольці виказали свої 
добрі наміри, а для того, щоб виробити про
граму дій на певний період. Якщо ж збори 
цьому не відповідають, то їх авторитет зводи
ться нанівець.

Відсутність контролю за виконанням рішень 
комсомольських зборів мало місце і в нашій 
організації. Саме з налагодження такого конт
ролю почав свою діяльність новообраний комі.

робітку на 120—125 процентів. Постійно 
перевиконують змінні завдання Володя 
Котик, Галя Бабпченко та інші.

На комсомольських зборах виступив 
якось шліфувальник Анатолій Аношко. 
Він піддав критиці недостатньо розгор
нуте змагання на підприємстві за звання 
кращого молодого робітника по профе
сії. Тут же було прийнято рішення — 
широко розгорнути змагання. В квітні 
підбили підсумки. Кращими молодими 
виробничниками виявились свердлуваль
ниця Клава Руденко, яку нагороджено

Ось що ховається за коротким речен
ням рішення комсомольських зборів у 
протоколі.

Слідом за цим було’прийнято рішення 
про боротьбу комсомольців за високу 
якість продукції, за здачу її з першого 
пред’явлення. Вже сьогодні працюють 
без браку токар Віталій Нога, шліфу
вальник Анатолій Аношко, фрезеруваль
ниця Валентина Качур та інші друзі. Се
ред комсомольців розгорнулось змагання 
за право користуватись особистим клей
мом.

городжено комсомольсько-мо
лодіжну зміну.

На фермі працюють мо
лоді люди. Середній вік 
доярки не досягає тридця
ти років. Більшість — з се
редньою освітою, з досві
дом роботи. Близько семи
десяти процентів майстрів 
машинного доїння мають 
перший клас. Звичайно, їм 
будь-яке завдання під 
силу.

Я не хочу повторювати 
те, про що говорила М. Во« 
лощенко. Але на деяких 
питаннях зупинюсь тому, 
що вони стосуються без-

Звичайно, що не тільки виробничі 
питання ставляться на комсомоль

ських зборах. Постійними супутниками 
молоді є спорт, художня самодіяльність, 
вечори відпочинку, а, отже, і вони знахо
дяться в полі зору зборів. На зборах об
говорювались питання про організацію 
спортивних змагань. У нас вже проведе
но змагання з стрільби, шашок, волейбо
ла. Створено команди — волейбольні, 
баскетбольпі, з теніса та легкої атлетики, 
складено графік змагання між цехами 
заводу.

Напевне, те, що в травневі святкові дні 
перед робітниками заводу виступив за
водський естрадний ансамбль, також 
заслуга комсомольських зборів. Адже 
питання заводської самодіяльності стави
лось на їх обговорення.

Є в нас питання, які потребують вирі
шення в першу чергу, є такі, які, як ми 
кажемо, в перспективі. З першочергових 
завдань потрібно домогтись стопроцент
ної участі комсомольців у змаганні, шир
шого залучення молоді до раціоналіза
торської роботи тощо. Ці питання готую
ться на розгляд наступнігх комсомоль
ських зборів.

Готується і питання про виконання рі
шень попередніх зборів. Доповідати буде 
про що.

М. БУТОВ, 
секретар комітету комсомолу Олек
сандрійською заводу підйомно- 
транспортного обладнання.

У цих юнаків і дівчат з другого механоскладального цеху репутація активних комсомольців і хороших виробничників.
На фото (зліва направо): свердлувальниця Наташа ЛУТКОВА, електрозварювальний Володимир ЛОБАНОВ, свердлувальниця Лідія СОКОЛОВА, слюсар-склвдальпнк Микола СГО

РОЖЕН КО, шліфувальниця Любов МАКСИМОВА.
Фото В. КОВПАКА.

«Обов’язок' комсомолу — всемірно 
поліпшувати керівництво Всесоюз
ною піонерською організацією імені 
В. 1. Леніна. Вона повинна в повній 
мірі відповідати своєму головному 
призначенню — бути школою вихо
вання юних ленінців».

(із Резолюції XVI з’їзду ВЛКСМ).

ГЕП, трубач, тебе ми всі чекаєм, 
»• розбуди трубою небо голубе...» 
Так подала про себе знати піонер
ська сурма в мальовничому куточку 
нашого міста Арнаутовому, в піо
нерському таборі «Орлятко».

— Ще й табір не відкрито, я так 
шумно. З чого б це? — запитували 
місцеві жителі.

За всіх відповіла Майя Іванівна 
Ліпницька:

— На традиційний табірний збір- 
семінар зібралися студенти II та 
111 курсів Кіровоградського педаго
гічного інституту, зібралися ті, хто 
буде працювати в таборах області 
цього літа.

Три роки кафедра педагогіки ін
ституту та міський комітет комсо
молу проводять такий табірний 
збір. Цс нова, хороша традиція, 
1 як тільки травень, так І чуєш від 
студентів: «Коли ж табірний збір?» 
Всі чекають цих днів з нетерпінням.

Два дні працювали студенти. Вчи«

ли пісні, танці, проводили лінійку, 
піонерські збори, свята. Крім цього, 
кожний загін, а їх було п’ять, пови
нен був приготувати показовий за
хід для всього табору.

І ось рівно о п’ятнадцятій сурма 
зібрала всіх у зелений театр.

— Рекомендуємо провести в своє
му таборі День іменинника. — ска
зав вожатий загону «Степівчанка» 
Василь Каюков.

І перед глядачами з’явилася коро
лева Імсиина. Винуватці торжества 
викликані на сцену. Для них зву
чать пісні, для них виконують кращі 
номери художньої самодіяльності. 
Як провести гру «Два пароплави» 
показали студенти другого курсу.

Майбутні педагоги побачили, як 
можна в таборі провести свято для 
жовтенят, літературний аукціон.

Найбільше схвилював усіх виступ 
першого загону. Перед глядачами 
пропливли картини Великої Вітчиз
няної війни, мирного життя, карти

ни єдності І дружби молоді. Гарно 
показали цс студенти першого за
гону в театралізованій композиції, 
що складалася з пісень і віршів,

...Випускний вечір. Всі кружля
ють у вальсі і раптом в залі чути 
голос диктора: 22 червня 1941 року... 
З випускпого на фронт — вирішили 
випускники. І ось вони йдуть в ата
ку на ненависного ворога, а в хви
лини затишшя співають свою улюб
лену пісню «В землянці» та пишуть 
листи рідним.,,

.. Відшуміла війна. І знову па пе
роні зустрічають їх — визволителів, 
рідні, подруги, матері...

Перший загін «Веселі хлоп’ятат 
відзначився на табірному зборі кміт
ливістю, дружбою. Протягом двох 
днів студенти 3 англійського і му
зично-педагогічного були застріль
никами всіх хороших справ. їм ви
пала честь рапортувати на прошаль- 
Пій лінійці делегату XVI з’їзду

ВЛКСМ, секретареві комітету ком
сомолу педінституту Валерію Мі
шурі.

Душею табірного студентського 
збору стали голова ради дружини 
Анатолій Махння, Костя Радченко, 
Володимир Галушкін та багато ін
ших. і

На прощальному вогнику загонам- 
переможцям були вручені подарун
ки, а студент II курсу англійського 
факультету Георгій Штемпель вру
чив начальникові табірного збору 
наказ для тих. хто через рік збере
ться на свій збір.

Вечоріло. Роз’їжджалпся піонери 
в дружини «Студентська», та ще 
довго дзвеніла иа околиці міста ба
дьора пісня «Головне, хлоп’ята, 
серцем не старіть...>

В. ХАРЛАМОВА, 
інструктор Кіровоградського 
МК ЛКСМУ.



11 чернил 1970 року.
„ШолодиІІ комунар" З crop.-------- -

посередньо нас. Перш за 
^асе — висока кваліфікація. 

Для майстра машинного 
доїння не байдуже, який 
він мас клас. Ми вирішили 
періодично приймати залік 
від майстрів машинного 
доїння, що дасть змогу 
постійно підвищувати клас
ність.

Недостатній зв’язок має
мо з школами. Наші взає« 
мини, як правило, обме
жуються зустрічами, ви
ступами, Цього замало. 
8 школах сільської місце
вості доречно організувати 
виробничі бригади тварин
ників. Це допоможе май
бутнім тваринникам набу
ти певного досвіду і, перш 
за все, зрозуміти й полюби
ти цікаву професію.

В нашому районі органі
зовано кільцеву доставку 
молока на приймальний 
пункт. Дуже зручно для 

□Гтваринників. Але ж для 
цього потрібно, що& під’їз- '

• руки

техніці«»

ВІД СЬОГОДНІ 
ти—
СЛЮСАР

Сергій Ахметов зовсім недавно переступив поріг пер
шого механоскладального цеху заводу «Червона зірка». 
Сподобалася сімнадцятилітньому хлопцеві спеціальність 
слюсаря-складальника. Вчився Сергій у досвідченого ро
бітника, ударника комуністичної праці Валентина Олек
сандровича Касатенка. Уважно придивлявся юнак до ро
боти вчителя, виробничників зміни, якою керує Валерій 
Йосипович Алдошин, адже складання циліндрів потребує 
особливої точності.

А 28 травня Сергієвій радості не було меж. Ахметов у 
цей день склав екзамен на спеціальність слюсаря, само
стійно за зміну виконав завдання на 120 процентів.

— Сергію, — сказала голова технічної комісії відділу 
технічного навчання заводу В. М. Натаренко, — від сьо
годні ти слюсар.

Велику увагу приділяє навчанню молодих кадрів від
діл технічного навчання заводу «Червона зірка». Тільки за 
травень завод підготував близько ста слюсарів іелсктро- 
вварговальників, токарів і фрезерувальників. 500 молодих 
виробничників влилося в колектив заводу в ювілсйпому 
W-

Є. ПАНОВ.

«Насущне завдання 
Ленінського комсомолу 
— активно сприяти ідей
но-моральному і есте
тичному вихованню кож
ної молодої людини, 
сприяти гармонійному 
розвиткові комуністич
ної особи».

(Із доповіді Є. М. Тяжель- 
ннкова на XVI з’їзді 
ВЛКСМ).

Не 
тільки 
програмою...
Дяченко, який добре 
знає історію Новгородки. 
Він зумів не тільки чудо
вою розповіддю воскре
сити .в нашій уяві бурем
ні роки громадянської 
війни, чесні і мужні об
личчя перших комсо
мольців, а й запалити нас 
справжнім краєзнавчим 
запалом.

До речі, подібне «розши
рення» рамок програми ста
ло прекрасним стимулом в 
підготовці і проведенні за
нять. Теоретичний матеріал, 
проілюстрований конкретни
ми спогадами, тим більше 
на місцевому матеріалі, при
родно, набагато краще за
своювався.

Активно працювали в гурт
ку Валя Мірошниченко. Оль- 

' га Ковтонюк, Клава Шквар
ко та Володя Адодімов. їхні 
конспекти були бездоганни
ми. а головне, шо ці комсо
мольці на заняттях активно 
виступали, засвідчуючи спою 
теоретичну підготовленість.

Рік закінчився. Але на
вчання в мережі КОМСОМ°'?Л” 
ської політосвіти продовжує
ться. В майбутньому — гур
ток «Бесіди про паР-Т'«’’; 
Нові пошуки, знахідки. І зно 
ву безумовно, прийдуть Н.. 
на допомогу загартовані і 
досвідчені бійці партії Лені 
на — старі комуністи.— старі комуністи.

Н. БУРЯК,
пропагандист гурт
ка «Наш Ленінський 
комсомол» Новго- 
родківської райспо- 
жнвепілки, член бю
ро райкому комсо
молу.

ди до ферми мали тверде 
покриття. На фермі № 1 
нашої артілі покриття 
тверде. Споруджується на
дійний шлях і до нашої 
ферми, що цілком виправ
дано. Адже в негоду 
не тільки е загроза, що 
молочна продукція зіпсує
ться, а й робота тракторів, 
які перевозять молоко до 
шляху, значно збільшує 
вартість продукції.

Кілька слів про естетику 
виробництва. Ми хочемо, 
Щоб закінчивши зміну, 
майстер машинного доїння 
повертався додому не в 
фуфайці, а в елегантному 
пальті. А, отже, потрібно 
збудувати на території 
ферм хороші гардероби, 
душ.

Є. ШУШПАН, 
змінний зоотехнік МТФ 
№ 2 колгоспу «Прав
да» Знам’янського ра
йону, делегат XVI з’їз
ду ВЛКСМ.

В Азербайджанському на« 
' КОВО-ДОСЛІД юму інституті 
будівельних матеріалів і спо« 
руджень розроблено новий 
метод моделювання земле- 
грусіз за допомогою центро« 
біжної установки^ Зараз за« 
щршується наладка нрила« 
Дів, які будуть фіксувати 
иайґ.сзначі’.іші зміни у випро« 
буваних моделях. Мініатюр
ні моделі будинків розмі« 
шуються и конусоподібні 
каретк» центробіжної уста
новки, яка обертається з 
швидкістю, близькою до зву* 
кової. Тут відтворюються ВСІ 
навантаження, які випробо
вуються будівлею при ЗЄМ« 
леггрусі.

Застосування певого мето
ду моделювання землетрусу 
допоможе вирішити завдан
ня підвищення стійкості бу
дівель. які будуються в 
сейсмічно небезпечних райо
нах країни.

На знімку: центробіжна 
установка для випробову
вання моделей будівлі.

Фото В. КАЛ І ПІН А. 
(АПН).

Ще задовго до настання вечір
ніх сутінок агітпункт 8-ї виборчої 
дільниці, що розташований у клу
бі їм. Крючкова на Новомиколаїв- 
ЦІ, Заповнюють виборці.

Тут завжди людно. В агітпункті 
зуміли зацікавити виборців зустрі
чами з бувалими людьми, розпові
дями про зміни, які сталися за 
останні роки в країні, о нашому 
місті.

— Почнемо? —- звернулася до 
присутніх завідуюча агітпунктом, 
інженер-економіст заводу Інна Со- 
зонтівна Рибалко,

В агітпункті запанувала тиша, 
Понад двісті робітників і службов
ців приготувалися слухати лекцію 
«Комуністична партія — натхнен
ник і організатор наших перемог», 
з якою виступив член товариства 
«Знання» С. К, Хорольський.

Нещодавно секретар первинної 
парторганізації 3-го механоскла
дального цеху заводу «Червона 
зірка», відповідальна за роботу 
агітпункту Раїса Василівна Вовк 
провела бесіду про радянський 
демократизм.

Тематика лекцій і бесід агітато
рів різноманітна.

Агітпункт обладнано плакатами, 
діаграмами, стендами, фотовітри
нами про життя червонозорівців, 
зростання підприємства, перспек
тиви його розвитку. Є тут свіжі 
газети, журнали, виборча літера
тура, Щоденно чергують агітатори,

ЛИШЕ
ДЛЯ 
ІМУЩИХ

ТАК ОБИРАЛИ 
ВЛАДУ 
РАНІШЕ

I* і

Навчальний рік закін
чився. Лежать товсті 
зшитки з конспектами 
ленінських праць. На під
сумкових комсомоль
ських зборах нашим 
гуртківцям урочисто вру- 

, чили залікові книжки 
-яіг учасників Ленінського 

заліку.
Політичний гурток 

«Наш Ленінський комсо
мол», мабуть, мало чим 
різнився від інших. Пе
ред кожною співбесі
дою — консультації. Лі
тературу по темі завжди 
можна було знайти в 
програмі. Традиційні зу
стрічі з ветеранами Ко
муністичної партії і ком
сомолу.

1 все ж нерідко ми 
розсовували рамки про
грами, Але то було ЗГО
ДОМ. Відверто кажучи, 
спершу на заняття ішли 
не зовсім охоче.

Навіть з історією^ рід
ного краю і то знайоми
тись починали без особ
ливого ентузіазму. Мов
ляв, що цікавого можна 
сказати про село, о яко
му ти сам уже прожив 
Двадцять років?

1 ось тут, нам, учасни-
1 Кам гуртка «Наш Ленін

ський комсомол» на до
помогу прийшов старий 
Комуніст Іван Минович

461-й окремий ордена Кутузова друго
го ступеню і Червоної Зірки мінометний 
полк резерву 53-ї армії 1 2-го Україн
ського фронту пройшов з боями від 
станції Касторної до столиці Чехосло- 
ваччини — Праги, воював також у

складі військ 2-го Забайкальського 
фронту проти японських самураїв.

Беручи участь у воєнних діях, полк 
звільняв міста і населені пункти Кур
ської, Харківської. Полтавської, Київ
ської, Одеської областей та Молдав
ської РСР; зокрема в Кіровоградській

©ПЕРАЦЇЯ

НА ВОГНИК 
АГІТПУНКТУ
які завжди до послуг виборців. 
Агітаційно-пропагандистська й ор
ганізаційно-технічна підготовка тут 
в повному розпалі. Слід відзначи
ти кращих агітаторів. Це комуністи 
Павло Стельманчук, Олександр 
Притюпа, Олександр Накопюк, 
Тодосій Григораш, Люба Байбузан, 
Галини Суховещенко, Зінаїда Бог
данова, Микола Ткаченко, Валерій 
Лапкін та інші.

Періодично відбуваються семі
нари агітаторів. До послуг агітато
рів є книжкова виставка тощо. 
Лектори заводу і члени товариства 
«Знання» роз’яснюють слухачам 
останні партійні документи, мате
ріали XVI з’їзду ВЛКСМ.

Сподобались виборцям й тема
тичні вечори, що влаштовуються 
тут двічі на місяць. Останній від
бувся на атеїстичну тему. Дохідли
вою моеою голова кіровоград
ського Будинку атеїзму П. М. 
Дмитренко і інженер обласного 
управління зв'язку А. О. Білаш 
розповіли про атеїстичну пропа
ганду в країні.

5 березня 1902 року газета «Ведомости 
Елнсаветградского Городского обществен
ного управлення» надрукувала список осіб, 
шо мають право брати участь у виборчих 
зборах Єлнсаветграда для обрання міських 
гласних. З цього списку видно: для того, 
щоб брати участь у виборчих зборах, необ. 
хідно мати відповідний майновий ценз. Ті, 
у кого вартість нерухомого майна сягала 
суми 1000 карболаннів. мали право добива
тись участі у виборчих зборах за умови, що' 
і їх власність була торгово-промисловими 
підприємствами.

Ось приклад. У списку вміщеному 
у вказаній газеті. ми бачимо, що 
ротмістри Долинські Леонід і Петро мали 
власність па суму 10000 карбованців і вино
курний завод за межами міста. В цьому ж 
списку ми знаходимо представників імущих 
з привілейованих класів — дворян, міщан, 
купців, службопців адміністративних орга
нів. Зате представник бідних верств насе
лення зустрічається тут лише один раз. Се
лянин Тимофій Апікін потрапив сюди лише 
тому, що мав шинок.

З цього прикладу видно, яку «свободу ви
бору» мали до революції трудящі люди. 
Якщо ти бідний, то до пиборів тобі — зась!

І цс йшла мова про вибори лише місцево
го органу управління.

Нині ж кожна радянська людина мав 
право обирати.! бути обраною не лише до 
місцевих органів, а й до Верховного орга
ну державної влади. Для прикладу ми взя
ли одну з виборчих дільниць Кіровограда— 
№ 10/678, що міститься у школі № 29. Агі
татори давно склали списки виборців. Се
ред них зустрічаємо робітників, службов
ців, студентів. Деякі голосуватимуть впер
ше. Завідуючий агітпунктом І. Т. Краспо- 
брнж представляв нам подружжя ФІлато. 
вих — Олександра Івановича і Bipv Степа
нівну. Він — працівник сфери побуту, по
па — робітниця. Обос вже не раз брали 
участь у виборах. А учениця медучилища 
Алла Зінов'єва голосуватиме вперше. Дівчи
на успішно склала Ленінський залік. Вона 
з хвилюванням чекає дня виборів до Вер
ховної Ради Союзу РСР. щоб, як рівна се. 
ред рівних, віддати свій голос за достойних 
представників блоку комуністів і безпар
тійних.

ІО. ГОРБАТОВ, 
працівник Кіровоградського крає
знавчого музею.

області полком звільнені: Куцеволівка, 
Петрівка, радгосп «Червоний партизан», 
Миколаївка, Володимирівна, Іванівна, 
райцентр Онуфріївна. станція Павлиш, 
Сметанівка. Ібрагімівка, Мовчанівка, 
Тазова Балка, Озера, Япово, Красний

ПИШЕМО 
ІСТОРІЮ 
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Кут, Цибулівка, Ссребряпа, Водяне, 
станція і місто Знам’янка, станція XI- 
ровка, Богданівна, Кучерівка, Спасо- 
Мажарівка, Іванівна, Василівна, Топи« 
ла, Єлнсавстградківка, Григорівна, 
Фсдпар, Ульянопка, Оситняжка, Поклік- 
тарівкл, Любомирка, Лисий Хутір, Но- 
вовасилівка, Компаніївка, Бовтншка,

п. ‘'вибори 
firth 

СРсР &

Організовуються вечори, на яких 
відбуваються зустрічі з учасника
ми Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, Великої Вітчизняної 
війни, Героями Радянського Союзу 
і Героями Соціалістичної Праці, 
ветеранами виробництва.

Діяльно працюють народний уні« 
верситет культури, клуб любителів 
природи, кінолекюрії.

Відрадно, що перед початком 
вечорів і кінофільмів веде пере
дачу місцевий радіовузол. У радіо- 
блискавках повідомляється, як ба
гатотисячний колектив орденонос
ного заводу виконує виробничі 
завдання, називаються передові 
колективи та новатори виробни
цтва, які йдуть в авангарді соціа
лістичного змагання.

Незабаром буде проведений ве
чір молодого виборця. Готується 
також тематичний вечір «За круг
лим столом», у якому візьмуть 
участь кращі лектори обласної 
секції міжнародних відносин.

Р. ДАЙДАКУЛОВ.
м. Кіровоград.

Кримки, Красносілка, Оситняжка, Капі- 
танівка, Бандурово.

Полк формувався п М. Омську із сибі
ряків. поповнював свій склад на Ук
раїні.

Ініціативна група по написанню 
історії полку звертається до 
міськкомів і райкомів комсомолу, 
комсомольських організацій і заго
нів «червоних слідо п п т і в» з 
просьбою допомогти в розшуках 
однополчан, а також вказати міс
ця поховання однополчан на тери
торії вищезазначених міст і сіл, 
надіслати фотографії місць похо
вання і адреси осіб, які догляда
ють за могилами.

Ініціативи^ групу цікавлять фо
тографії міст і сіл періоду війни, а 
також сьогоднішні. Фотоматеріали 
знайдуть почесне місце па сторін
ках альбоми «Бойовий шлях 
полку».

Всі матеріали надсилані до редакції 
або на адресу Ініціативної групи: Біло
руська РСР. м. Вігебсі.к-9. Клінічний 
проїзд, й, кв. 10, Мейстсру Я. М.

І
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Іван НАЗАРАТІЙ. 
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біля дверей, а

репортаж, 
исті. (К). S

Редактор В. ПОГРІБНИЙ,

виписую, 
що це таке че-

А тебе діждуся. 
Ой купаю соколя 
У любистку, м’яті, —

А навкруг цвіте зем ія, 
Веселяться хатн.

4 стер.

Клава БАШЛИ КОВА

МОЕЗІї
монолог
ГРАНІТНОГО СОЛДАТА

Я стою просто неба, 
Не людина — граніт. 
Ой не треба, не треба 
Мені вічності літ.
Коли весни ідуть, 
Серце крешнть граніт, 

ЛІоТ руки цвітуть, 
Мов черемховий цвіт. 
Мені рани ятрять — 

Аж червоно навкруг. 
Мені б ниву орать, 
Та налігши на плуг. 
Мені тяжко стоять. 

Хоч не знаю хвороб, 
Я по долі — солдат, 
А єством — хлібороб,

♦ ♦ ♦
Ой купаю соколя 
У любистку, м'яті, — 
Рости дужим, мов земля, 
Мов дуби крислаті. 
Буде сонце — дозрівай 
Колосом на ниві. 
Коли битва — вирушай
У полки сміливі. 
А я стану край села, •
У журбу вберуся,

В землю коренем вросту,

ЛЮБИ МЕНЕ ЧИ НЕ ЛЮБИ
Люби мене чн не люби, 
Я іншою не стану.
Як під сокирою впадуть дубн, 
Відчую на собі смертельну рану, 
Люби мене чн не люби,
Я буду жито жати.

Пісні і піт лишу собі, 
А хліб — то люди можуть брати, 
Люби мене чв не люби — 
Твоя я перша і остання рана: 
Вночі прилину пташкою тобі, 
А піснею піду від тебе ранком,

♦ # ♦ 
Горнть-згоряє день у промені, 
Тополі збіглись до криниць... 
А я дитинно зачудована 
Впаду на ниву горілиць. 
Візьму колосся, частку неба, 
Позичу пісню в солов’я, — 
Мені нічого більш не треба, 
Аби в цвіту була земля.

11 червня 1070 рову

будеш купляти

Бар, Татко, що

З таким сином не зовсім гаразд ходити у ви. 
хідннй день та ще там, де багато вивісок.

— Х-ро-нІ-ка. Хроніка. Татко, ось хроніка. 
А ми підемо в хроніку. Я хочу. Там показують 
мульті-пульті дядя Стьопа-міліціонер.

ОК ТІЛЬКИ субота чн неділя, тн обо- 
п в’язково тікаєш з дому, — докоряє дру

жина.
— 1 оце куди вже зібрався? Мабуть, знову 

пиво пити? Щоб воно тобі вже пліснявою взя
лося. Нема, щоб сістн з дитиною та почитати...

— А він і так непогано читає. Тн краще під
кинь карбованчик. Сьогодні ми підемо з Валер- 
кою. Он бачиш, його треба підстригти.

Жінка дала карбованець, і мн з Валеркою 
поспішаємо до автобусної зупинки,

— Тато, а мн на таксі поїдемо?
— Навіщо нам те таксі? Хіба нас хтось у 

шию підганяє? Та й гроші...
На вулиці людей — ніде яблуку впасти. А 

мій Валерка зупиняється біля кожної афіші, 
біля кожної вивіски.

— Ем-а-тн. Мати. Еи-ай-мич-ка. Наймичка. 
Матн-наймнчка. Правда ж то написано мати- 
наймичка?

— Молодець, синок. А хто тебе навчив чи
тати?

— Тато!
—• Молодець, мій розумнику,
— Ку-у-лі-на-рі-я, Кулінарія. Татко, а в ку

лінарії продаються пиріжки?
— Продаються, Будемо йти назад, в тобі 

куплю.
— В-о-дн ес-о-ки. Води-соки. Татко, я хочу 

солодкої води.
— Мама ж казала, що тобі не можна холод

ної. Ангіна буде.
— А-а...
Валерка задер голову | читає на одному з 

будинків: «Громадяни, укладайте договори на 
страхування життя». Підходить стареиька-ста- 
ренька бабуся,

— Хто ж пе тебе так навчив читати?
— Татко.
— А ти вже ходиш у школу?
— Ні.

— Пізніше зайдемо. Зараз нема коли.
— А куди ми йдемо, стригтися? ІЦс далеко?
— Ні, недалеко, — відповідаю, бо перекона

ний, що Валерка ще не може збагнути слів 
«Парикмахерская» і «Перукарня», Мн вже 
давно поминули ці вивіски.

— Г-а-зе-тн, Газети. А ти не 
газети?

— Коли б я ті перечитав, що
— Ч-е-бу-ре-ки. Чебуреки. А 

бурски, га, татко?
— А то собі такі чебуреки.
— чебуреки можна їсти?
— Можна. Тільки свіжі.
— Пн-о-ни-й. Пивний. Б-а-р. 

це таке бар?
Синочок, ти пограйся отут

я зараз вийду. Тільки ж нікуди не йди, бо там 
бабай ходить.

— А ти купиш мені канхветів?
— Як будемо йти біля гастроному.
— Хорошо, я пограюся надворі.
Назад ми йшли другою вулицею, де немає 

хроніки, чебуреків, гастронома, кулінарії. Тре
ба швидше в перукарню. 1 раптом Валерка 
зупиняється:

— Пе-р-л-и-на. Перлина. Ес-те-п-у. Степу. 
Перлина сіепу. А що цс таке перлина степу?

— Ану ти постій, а я піду подивлюся. Може, 
там є печиво.

— Печиво?
— Ага.
Зайшов я у «Перлину степу».
— Склянку сухого.
Розрахувався, ще й здачу одержав. Сім ко

пійок, Це все, що в мене залишилося з жінчи
ного карбованця.

— А що, татко, там нема печива?
— Нема, синок. Лін купимо в нашому мага

зині. Ось якраз підійшов автобус, ходімо 
швидше,

— А стригтися не будемо?
— Зараз, синочок, там обід.
Приїхали ми з Валеркою додому.
— Ану ж покажи, як тебе підстригли, — під

ходить дружина.
— А мн там не були.
— Чого?
— Татко сказав, там обід.
•— То де ж ви оце стільки ходили?
— Я грався надворі, а татко заходив отуди, 

як його... що ото написано: «Бар». Тоді я зно
ву був надворі, а татко ходив дивитися чи є 
печиво у... ото, де. написано «Перлина степу».

Я мерщій відшукав зошита в кліточку і по
чав з Валеркою арифметикою займатися. Чита
ти вів уже навчився...

Комсомольці Кіровоградської СІП № 32 успішно складають ек
замен з фізичної та військово-технічної підготовки. Вже проведе
ні змагання в метанні гранати л ціль, в бігу на стометрівці, З 
стрибків у довжину та висоту тощо. Зараз спортсмени школи го
туються до туристських походів па батьківщину героя громадян
ської війни В. II. Боженка — Бережннку та до Знам янського 
лісу.

На фото: член збірної туристської команди СШ № 32 Л. Коло» 
бонова. Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ПОГОДА
Вдень 11 червня 

на території об
ласті і міста Кі
ровограда перед
бачається мінлива 
хмарність, в дру
гій половині дня 
місцями коротко, 
часннй дощ, гро
за, по місту мож
ливо в кінці дня 
коротко ч а с и і! іі 
дощ, гроза. Вітер 
південно-східн И й, 
помірний. Темпе
ратура повітря по 
області 24—29, по 
місту 26 — 28 гра
дусів.

12 — 13 першій 
передбача є т ь с я 
мінлива хмар
ність, місцями ко
роткочасний дощ, 
гроза. Вітер пів
денний, помірний 
до сильного. Тем
пература повітря 
ВНОЧІ 11—16, вдень 

28 градусів.

ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
П’ЯТНИЦЯ, 12 ЧЕРВНЯ. 

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.95 — 
Новини. (М). 10.15 - Кіножур
нал та художній фільм «Роз
плата». II серія. (Кіровоград). 
12.00 — «На варті здоров’я». 
Загальносоюзний і 
(М). 12.35 — ТелевІ . .
15.50 — Новини. (М). 15.55 — 
Назустріч виборам. (М). 18.00
— Кольорове телебачення. До
кументальні фільми. (М). ІЄ.ЗО
— Концерт. Трансляція з Крем
лівського Палацу з’їздів. В пе
рерві «День за днем». (Кіро
воград). 20.30 — Поограма
«Час». (М). 21.00 — Чемпіонат 
світу з футбола. ЧССР — Анг
лія. (Відеозапис. Мексіка). 
22.30 — Кіножурнал та худож
ній фільм «Розплата». II серія. 
(Кіровоград).

ДРУГА ПРОГРАМА. 22.30 — 
Концерт камерної музики. (К). 
23.15 — Тслевісті. (К).

СУБОТА, 13 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 — Гім
настика для всіх. (М). 9.30 — 
Новини. (М). 9.45 — Казка з 
продовженням. II частина. 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. Музична програма. 
(М). Ю.ЗО — Екран кінолюби- 
тсля, (Кишинів). 11.15 — Те-

летеатр для дітей. «Катруся 
і чудеса». Спектакль Москов
ського театру ляльок. (М), 
12.15 — «Здоров’я». (Красно, 
дар). 13.00 — «Орлята вчаться 
літати». (Донецьк). 13.30 
На меридіанах України. (К). 
14.00 — Кольорове телебачен
ня. Міжнародні змагання з тсі 
ніса. (М). 15.00 — Кольорове
телебачення. «У світі тварин», 
(ЛТ). 16.00 — Кольорове телеба« 
чення. Художній фільм «Кав
казька полонянка». (М). 17.30
— Програма «Час». (М). 18.00
— Новини. (М). 18.05 — Літо*
ннс піввіку. Документальний 
телефільм. (М). 18.50—Худож.
ній фільм «Наші знайомі». (К), 
20.30 — Концерт. (К). 21.30 —> 
Художній фільм. (М). 23.00 
Грає естрадний орке с т р 
Грузинського радіо і тслебгі. 
чення. (Тбілісі). 23.30 — Нови
ни. (М).

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

РЕСПУБЛІКАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА СЕРЕДНЯ ШКОЛА- 
ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Школа працює в складі В—10 класів; 
вова дає учням загальну середню ос
віту, забезпечує їм добрий фізичний 
розвиток та високу спортивну майстер
ність.

До 6—8 класів приймаються учні, які 
успішно навчаються в загальноосвітній 
школі та складуть екзамен з спор
тивно-технічної підготовки по одному 
а .видів спорту: баскетбол, волейбол, 
легка атлетика, фехтування, футбол.

До 9 класів, як виняток, приймають
ся учні, які мають високі спортивні 
результати в одному із зазначених 
видів спорту та добру успішність Із 
загальноосвітніх предметів.

Для вступу треба подати до прий
мальної комісії такі документи: заяву 
батьків або осіб, що їх заміняють, 
свідоцтво про народження, табель ус
пішності та виписку з рішення педа
гогічної ради школи, де учень навчав
ся (з характеристнкою-рекомендаціею 
для навчання в школі-інтернаті спор
тивного профілю), медичну довідку Про 
стан здоров’я (форма 26), залікову 
класифікаційну книжку спортсмена, до
відку про склад сім’ї та довідку з міс
ця роботи батьків про розмір заробіт
ної плати.

Строк подачі документів: поштою — 
до 20 серпня, особисто — до 25 серпня.

Учні допущені до екзаменів, прибу
вають до школи 25 серпня для проход
ження медичної і спортивно-технічної 
комісій 1 подають дирекції довідку са
нітарно-епідемічної станції.

Харчування I утримання учнів під час 
екзаменів — безплатне (за рахунок 
школи-інтернату).

Утримання в спеціалізованій школі- 
інтернаті платне, згідно з Існуючим по
ложенням, залежно від заробітної пла
ти батьків і складу, сім’ї, як і із за
гальних школах-Інтерпатах.

Адреса школи: КиТв-11, провулок Па- 
васа Мирного № 9,

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони «МОЛОЛОП КОММУНАР» <■ оргав Кнроаоградсхсго 
обком* ЛКСМУ, г, Кировоград.

м. Кіровоград, аул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання і спор

ту — 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

БК 01070 Індекс 61197.

Друкарня їм. Г. М. Димнірова, обласного управління 
по пресі, м, Кіровоград, вул, Глінкн, 2.
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КИЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ТРАНСПОРТУоголошує прийом учнівна 1970—1971 навчальний рік

на бенний відділ на базі восьмирічної школи за 
фахом: »

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАЛІЗНИЦЬ (готуються технікн-сксплуа- 
таційники по організації руху поїздів, які працюватимуть ва 
посадах начальників станції, чергових по станціях, днепет- — 
черів, завідуючих вантажними дворами та ін.). Строк на- 
вчання — 3 роки 10 місяців.

ТЕПЛОВОЗНЕ ГОСПОДАРСТВО (готуються техніки-меха- 
піки по експлуатації та ремонту тепловозів). Строк навчання 
— З роки 10 місяців.

ТОВАРОЗНАВСТВО (готуються техніки по товарознавству, 
матеріально-технічному постачанню та збуту, що працюють им 
посадах начальників складів, техніків-товарознавців складів, 
баз і заподів та ін.). Строк навчання — 2 роки 10 місяців.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (готуються бухгалтери заліз
ничного транспорту). Строк навчання — 2 роки 10 місяців.

На базі середньої школи за фахом:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, Строк навчання - І рік 10 мі- 

сяців.
На заочний відділ на базі восьмирічної і серед

ньої школи за фахом:
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЗАЛІЗНИЦЬ. ТЕПЛОВОЗНЕ ГОСПО

ДАРСТВО, ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО, МЕХАНІЗАЦІЯ 
ВАНТАЖНИХ РОБІТ НА ТРАНСПОРТІ, БУХГАЛТЕР- 
СЬКИЙ ОБЛІК.

Заяви подаються на Ім’я директора технікуму з зазначен
ням обраної спеціальності в строки: на денний відділ — на А 
базі восьмирічної школи — до Зі липня, на базі середньої 
школи — до 15 серпня, на заочний відділ — до 10 серпня.

Технікум має гуртожиток. Юнаки, які вступають на спе
ціальність «Експлуатація залізниць», забезпечуються гурто
житком повністю.

Адреса технікуму: м, Київ-30, вулиця Чапаева, о, Телефон 
2-3-62-9-1. ДИРЕКЦІЯ.


	1237-1p
	1237-2p
	1237-3p
	1237-4p

