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УДАРНО - ЗНАЧИТЬ 
И ЗІБРАТИ ДО КОЛОСКА!

Не відстаючи 
від наставників

Ударно працює на ко
совиці хлібів комсомоль
сько-молодіжний агрегат 
Івана Кравченка, що з 
колгоспу імені Горького. 
Молодому жниварю лише 
двадцять чотири роки, та 
він йде врівень зі своїми 
наставниками, досвідче
ними комбайнерами Г. !О. 
Груздом, В. І. Вербилом.

Під стать комбайнеру і 
його помічник, вісімнад
цятирічний Олександр 
Фурса. Удвох еони скоси
ли ранні зернові на пло
щі 117 гектарів, намолоти
ли 3105 центнерів зерна.

є. троя н.
Долипський район.

ПА ЖНИВА — 
З БАТЬКОМ

На свої другі жнива ви
йшов у колгоспі імені Ва- 
тугіна Маловисківського 
району Володимир Гор
дієнко. Цього літа він бу
де помічником на ком
байні у свого батька — 
досвідченого комбайнера 
Івана Гнатовича. Уже в 
перший день жнив сімей
ний екіпаж Гордіснків на
молотив по:чед 200 цент
нерів зерна.

К. УМРИХІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Маловнс- 
ківського РК ЛКСМУ.

ПОЇЗДКИ
ДРУЖБИ
БЕРЛІН. (ТАРС). Близь

ко півтори тисячі радян
ських піонерів І КОМСОМОЛЬ
ЦІВ проведуть у цьому році 
свої літні канікули в піонер
ських і молодіжних таборах 
ВДР, 29 липня в Берлін 
прибув черговий ШКІЛІ.ІЦІЙ 
ПОЇЗД дружби, серед його 
пасажирів посланні Москви. 
Петрозаводська. Липецька і 
Естонії, у той же день від 
перону центрального Бер

лінського вокзалу « Москву 
ннруиіив поїзд з, німецьки
ми піонерами і іпьо.тпрами.

Почалися переговори
АЛЖІР. (ТАРС). Тут по

чалися переговори між де
легацією ВЛКСМ і моло
діжною організацією партії 
ФВВ. Радянську делегацію 
очолює волова КМО ( PCP 
г. І. Янаєв, алжірську — 
генеральний секретар MO 
ФИВ М. Суахі.

„Криворіжсталі“-40 років
З серпня криворізькому ордена Леніна металургій

ному заводові імені Леніна минає 40 років. За цей 
час він дав країні понад 120 мільйонів тонн чавуну, 
100 мільйонів гонн сталі, 75 мільйонів тонн прокату. 
Криворізький метал закладений у фундаменти и кар
каси новобудов країни, з нього створюються потужні 
турбіни, машини. верстати —. могутня техніка нашої 
індустріальної держави.

Чудовими трудовими успіхами зустріли свій юві
лей криворізькі металурги. За півроку понад план 
вироблено 12,2 тисячі тонн чавуну, 15,7 тисяч топи 
сталі, 25,7 тисяч тонн прокату. Всесоюзний рекорд 
швидкісного сталеваріння встановили мартенівці дво- 
ваппого агрегату. З цим видатним досягненням но
ваторів поздоровили Центральний Комітет Компартії 
України і Рада Міністрів У PCP. Це викликало в ко
лективі нову хвилю трудового піднесення, l ia мітин
гах і зборах прийнято нові підвищені соціалістичні 
зобов'язання

(РАТАУ).

Першим серед молодих комбайнерів Кіровоград- 
щінні п’ятитисячний рубіж обмолоту зерна перейшов 
комсомолець із колгоспу імені Фрунзе Компаніїв
ського району Леонід Биченко. Помічником у нього — 
брат, комсомолець Микола Биченко.

Намолочуючи щодня близько 1000 центнерів, мо
лоді жниварі за шість робочих днів видали із бунке
ра свого комбайна СК-5 5520 центнерів зерна.

Молоді жниварі! Високопродуктивно використо
вуйте техніку па жнивах! Рівняйтеся па братів Леоні
да та Миколу Биченків!

Є Р
Коли стало відомо про 

трудові рекорди ростов
ських та запорізьких ме
ханізаторів, бобрипецькі 
хлібороби відразу ж під
хопили почин героїв хліб
ного лану. Першими ре
кордного виробітку на 
свого комбайна добилися 
жниварі із колгоспу імені 
Свердлова. 29 липня ко
муніст Анатолій Григоро
вич Проценко разом із по
мічником комсомольцем 
Володимиром Хлєбнико- 
внм за 22 години безпе
рервної роботи скосили 
озиму пшеницю на площі 
46 гектарів і намолотили 
2090 центнерів зерна.

Дві тисячі центнерів 
зобов’язалися видати із 
бункера свого комбайна 
жниварі за добу.

Спочатку пінениия була ніс 
кияогою. Видавали по $7

Е
центнерів зерна за годину. Та 
коли хліб підсох, збільшили 
шкидкість і намолот переви
щив сто центнерів па годину.

— Десять бункерів зер
на вивантажували пеня 
ходу. Втратили понад 30 
хвилин. Та ми тс не ска
зали свого останнього сло
ва. Рекорд поб’ємо. Ре
зерви: постійно слідкува
ти. щоб була завантажена 
жатка, вчасно регулювати 
швидкість, правильно роз
бивати загінку. — розпо
вів Володимир Хлебников.

На рахунку механізато
рів цього агрегату вже 
понад сім тисяч центнерів 
зерна.

На фото нгопі: А. ПРО- 
ЦЕІ1КО та В. ХЛЄБПИКОВ; 
внизу: щойно на комбайні 
з'явилась п'ята зірочка. Ос
танні години рекордних гонів.

Текст і фото
ІО. ЛІВА1НИИКПВА.

КРАЩОМУ '

МОЛОДОМУ 

ЖЕНЦЮ 
йРОВОГРАШіІИНИ

СЬОГОДНІПОПЕРЕДУ
Леонід БИЧЕНКО з колгоспу імені Фрун

зе Компаніївського району — 5520 центне
рів зерна;

Степан РОДЗЯК з колгоспу «Зоря кому
нізму» Долинського району — 5250;

Микола ПАНКРАТОВ з колгоспу імені 
Фрунзе Долинського району — 5158;

Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу імені 
XXI з'їзду КПРС Бобринецького району — 
4779;

Микола МИГОЛЬ з колгоспу імені Леніна 
Долинського району — 4667;

Володимир БІЛИЙ з колгоспу імені Лені
на Долинського району — 4667;

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Україна» 
Новгородківського району — 4405;

Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кірове 
Бобринецького району — 4183;

Федір ДАВИДЮК з колгоспу 'імені Суво
рова Устинівського району — 4100;

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «їнгуль- 
ський» Устинівського району — 4080;

Петро ШЕПЕЛЬ із Сагайдаиької птахо
фабрики Устинівського району — 4038;

Еван ХОМЕНКО із колгоспу імені Горько
го Устинівського району — 4001;

Дмитро ГРИПИЧ з радгоспу .Устинів- 
ський» УстимізсьіОіго району — 3917;

Микела ЛЕЩЕНКО з колгоспу «Україна» 
Новгородківського району — 3805

3. ВЕРБЛЮЗЦІ НЕ ПІДВОДЯТЬ
Раніше говорили, то жнивні 

дороги сходяться па току. Тепер 
у верблюзькому колгоспі «Украї
на» кажуть, що хлібні траси пере
хрещуються в диспетчерській. 1 це 
дійсно так. Диспетчерська служба, 
яку очолює О Ф. Кам'ячеііко. по 

стінно перебуває в курсі ходу 
жнив. В Олександра Федоровича, 
він старішій диспетчер. чи у дис
петчера Г. В. Балтюк у будь-який 
час можна дізнатися, хто скільки 
скосив та намолотив зерна, скіль
ки хліба здано державі.

Ранком, до4печатку роботи зби
ральних агрсіагів, керівники та

спеціалісти господарства разом з 
диспетчером уточнюють поля, де 
мають працювати комбайні», кіль
кість машин, їх маршрути. Потім 
диспетчер стежить за чітким вико
нанням прийнятих рішень, при по
требі вносить оперативні зміни.

Наведемо хоча б такий при
клад. Почали па своєму йолі ко
сити іііисіїпціо С. Є. Кондратюк із 
сином Олександром, Анатолій Сі
пак, комсомольці Степан Сульжіік 
з помічником Олександром Мака- 
репком Виявилось, іно дві маши
ни не встигають вчасно відвозити 
зерно. Про це повідомили в дис

петчерській, і негайно ііі.чійнио 
ще два самоскиди.

У диспетчера, як кажуть, під 
рукою машина технічної допомо
ги з необхідним набором інстру
ментів та запчастин Так що не
значні поламкп збиральних агре
гатів теж усувають оперативно

У Цсній співдружності із дис
петчерською службою працює 
штаб оперативної інформації. .То 
його складу входять завідуюча 
агітпунктом Олена Ясь. директор 
Будинку культури О О Іванов, 
завідуюча током Галина Баятюк 
та інші — всього сім чоловік Чле
ни штабу випускають «блискав
ки». «листки трудової слави», го
тують інформаційні бюлетені про 
роботу комбайнерів, проводять 
усні інформації па току і в полі.

Результат усього цього — чіт-

кий жнивний комплекс а імоай. и 
працюють без простоїв Площі 
вивільняють віл ПОЖНИВНИХ реш
ток без затримки Відразу лу
щать стерню, я потім орють В ос
танні дні на ній роботі зайняті 
Василь .Палімепко, Анатолій 
Олійник, Павло Сиволаїї. Микола 
Куценко та інші Вони па гектар- 

зав-два перевиконують змінні 
лапня

Не но днях, а по годинах 
стає рахунок комбайнерів та 
Ферів Торік колгосп вродив 
жаві 62 тисячі центнерів зерна. У 
икоіу році планують довести цю 

шона;’ менше до 69570 
Відправлено державі 
33 тисяч центнерів.

з кожним

цнфру і 
центнерів 
\же понад
Темпи хлібозаготівлі
днем зростають

зро- 
шо- 
дер-

в цвях.



# спгор МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ЇТОТІІТМЧНИЙ ГАРТ

РІК?
ЙЯИНІ у нас, так би мовити, канікули, 
в® Підсумкові заняття в гуртку «Осно» 
ЦИ соціалістичної економіки» показали, 
Що асі 28 слухачів (24 з них комсомоли 
ш) глибоко засвоїли програмовий мате
ріал. Та говорити про перерву не дово
диться — мої слухачі часто збираються 
разом, щоб ознайомитися з останніми 
(Юдіями в країні і за рубежем, погово
рити про справи в цеху.

А йдуть вони непогано. Наш цех у пе- 
род’ювілейному соціалістичному зма
ганні на честь 100-річчя заводу завою-

г

Н8в я ■гаки впевненим, що 
слоалю думку загалу з нашо

му дружному будівельному заго
ні з Кіровоградського технікуму 
^Механізації: туг, на ударній ком
сомольській будові у Сальдово
му, романтику треба вміти відна
ходити, бачити якось особливо, 
по-своєму.

До наївності, повірте, справді дале
ко, а от безпосередність якраз допо
магає нам, студентам, сприймати ре
конструкцію Сальківського цукроза
воду природно. Хіба не відомо, скіль
ки новобудов у нас по всій країні?

Для нас тепер саме ця стане 
віхою, хай навіть кажучи високи
ми словами, внеском кожного 
комсомольця у спільну справу 
мирних будов, Працюємо пжо 
другий місяць. Групу розділили 
на дві бригади — одна займаєть
ся покрівельними роботами, дру
га — допоміжними. Ударна трійця 
в нас — Андрій Робул, Іван Дзю-

ба та Володимир Стефанюк — 
постійно готує фронт робіт для 
бетонників. Хлопці працюють доб
рочесно, не покладаючи рук. Ди
вимось на них — і кожен береть
ся до справи ще з більшою енер
гією.

Іноді й обсяг виробничих завдань 
забезпечується не в поєній мірі. Про
те, ми знали про труднощі ТОДІ ще, 
коли зібралися їхати до Галькового. 
Якось заполи розмову про це. Аж спе
речатися почали. Були голоси про те, 
що нам мало допомагає керівництво.

Григорій Давндов, бригадир 1 стар
ший наш товариш-одвокуреннк, 
серйозно поставився до цього, Бесіду-

кав з головним інженером генпідряд
ника БУ-8 В. М. Мельником, і справа 
налагодилась.

Підтримує 
Зоя Самбір, 
ударної комсомольської, 
знайомилися з нею відразу, влас
не, по приїзді, надалі стали під
тримувати найтісніші контакти. 
Хлопці ніколи не підмовлялись 
допомогти, коли мова заходила

нас і всюдисуща 
начальник. штабу 

Ми по-

м. Світловодськ.

Коли в Палаці культури імені В. І. Леніна 
виступає самодіяльний ансамбль танцю «Вог
ник», зал не вміщує всіх бажаючих. Великим 
успіхом користуються російські і українські, 
чеські і болгарські, молдавські і угорські 
•ганці. Аматори створили кілька хореографіч
них номерів на місцеві темп — «Світловодські 
рибалки», «Зустріч у рідному колгоспі», 
«Скітлододська полька» та інші,

Ансамбль танцю «Вогник» — частий гість 
промислових підприємств міста, колгоспів ра
йону.

У 1998 році ансамблю «Вогник» було при
своєно звання народного. В колективі збері
гаються численні дипломи, призи, медалі, сві
доцтво про участь в обласних і республікан
ських фестивалях самодіяльного мистецтва.

...Закінчується робочий день. До Палацу 
прямують енергетики, металурги, гості міста. 
Серед них і учасники самодіяльності В. Лаг- 
но, Я. Роговий, Г. Радченко, Я. Воррнцова, 
В. Сіднснко, О. Куксенко та багато інших. Во
ни працюють на різних підприємствах, вча
ться в школах, але всіх їх об’єднує любов до 
танцю.

Кілька днів тому аматори повернулися з 
Полтави, де вони виступали на честь 800-річчя 
цього міста.

В, ЛАВРОВ, 
робітник.

огляд ЛИСТІВ

ЗРОБИЛИ ВСЕ...“
Про них складають пісні. їм присвячують вірші, 

пишуть книги. Про них створюють хвилюючі кіно
стрічки. Але, мабуть, ні з чим не зрівняється жива 
людська вдячність їм — людям в білих халатах,

Боня висловлюється в ску- 
цих слонах подяки, потиско
ві руки, зворушливому по
глядові. А часто розхвильова
на безмежною вдячністю ду
ша прагне поділитися радістю 
п кимось. 'Годі й народжують
ся цілі оповіді про людину 
або групу людей, які вряту
вали найдорожче — здоров’я.

Б редакційній пошті багато 
Таких листів. Коротеньких, 
ір декілька рядкіп, і — з де
тальним описом подій І фак
тів.

Ось лист із селища Ко
ролівни Олексаїїдрійсько- 

району. Його пише по
дружжя Лебедів — Раїса 
Костянтинівна та Олек
сандр Митрофанович. «У 
пас четверо синів. Але 
Скільки б не було дітей в 
$Ім‘ї, батькам однаково 
|/дсода кожного. А матері 

ТИМ біЛЬШе».
Далі, говориться, що їх се-

редній — Олег — раптово за
хворів. Доки його доставили 
в лікарню, доки дочекались 
черги на прийом, стан хлоп
ця зовсім погіршився. Діагноз 
був суворий, але точний. Не
гайно потрібна була операція. 
За неї взялись хірурги С. С. 
Швидкий та О. Ф. Холодоє. 
«Іфолн ми запитали Степана 
Степановича, як почуває себе 
після операції наш син, —• 
пишуть далі Лебеді, — він 
нічого від нас не приховав і 
не заспокоїв, а сказав, як е: 
«Ми зробили все, щоб його 
врятувати. Почуває він себе 
дуже погано. Для його спа
сіння потрібна кров».

Розгублені батьки кинулись 
за порадою до директора 
професійно-технічного учили
ща № 3, де навчався їхній 
Олег, Г. О. Марущака. Гри
горій Омелянович довго не 
роздумував. Зібрав вчителів, 
які були о училищі, майстрів, 
учнів. І ось вже п'ять ЧОЛОВІК 
без нагані, запропонували по
терпілому товаришеві допо
могу,

внесок молоді.вав перше місце, і 
безперечно, значний.

Я весь час, не лише на 
гаю за своїми слухачами, 

.стають у праці. От хоча
Прийшла в цех у серпні . .
була ученицею, потім стала працювати стер- 
ііяркою самостійно. Нині очолює комсомоль
сько-молоді жну бригаду стернпрок. Дівчина 
•— активний учасник художньої самодіяльнос
ті, відмінна спортсменка.

Такі ж активні в житті цеху і заводу 
й інші слухачі нашого гуртка. От, при
міром, комсомолець Сиротюк. Він зов
сім молодий, а робота у юнака відпові-

заняттях, спостері
гачу, як НОШІ зро- 
б Наталка Сотник, 
1972 року. Спершу

дальне — вагранник, Керує вогнем роз
плавленого металу, а тут треба бути 
завжди зосередженим. І це Богданові 
вдається. Недерма товариші по роботі 
кажуть: «Якщо Богдан біля вагранки, то 
все буде в порядку».

Значно виросли ідейно і морально мої 
слухачі — лаборантка Оля Коваленко, 
контролер відділу технічного контролю 
Валя Арапова. Для них праця і навчан
ня ідуть поряд.

До нового навчального року о системі ком
сомольської політосвіти залишається небага
то часу. Нині я підбираю відповідну літера
туру для занять. Коли буде вироблено тема
тичний план, ми все скорегуємо, щоб навчай-- 
ня проходило, як і в попередні роки, актив
но, змістовно, цілеспрямовано.

про дозвілля, про відпочинок. Ад
же ще раніше на комсомольських 
зборах загону, присвячених 50- 
річчю присвоєння комсомолові 
імені В. І. Леніна, наш колектив 
вирішив посилити трудову ініціа
тиву на виробничих ділянках, по 
слати бажаючих (а їх виявилось 
чимало) до гуртків художньої са
модіяльності. Кілька разів вихо
дили після зміни наші студенти 
на футбольне поле змагатися з 
командою цукрозаводу.

А прийде час — і ми повеземо

НАША БУДОВА, НАШ ВНЕСОК
звідси чуття, як сказав поет, ве
ликої родини, нових друзів, неза
бутніх вражень про будову і лю
дей, що тут працюють.

Л. БЕЗРОДНІИ, 
комісар будзагону.

■ Гаіїворонський район.
На фото: риштування Са.чькіиського 

цукрозаводу.
Фото В. КОВПАКА.

сина«Життя нашого 
врятовано, «— повідомля
ють батьки. <— Він побо
ров смерть, дякуючи 
дружній допомозі лікарів 
і добрих людей. Син та
кож дякує всім їм. І сво
їм трудом, знаннями 
доведе свою відданість 
нашому народові. Тільки 
цим він зможе віддячити 
за піклування про його 
життя».

Ось так доля раптово 
звела сім’ю з людьми, які 
стануть для неї дорогими 
і близькими. Так, як тра
пилось у Галини Мельник 
із села Підгайців Кірово
градського району. Ще 
зовсім малою дівчина за
хворіла. Не було навіть 
надії на її вилікування. «Та 
на допомогу прийшла 
чуйна, доброзичлива лю
дина, — пише нам Гали
на, — яка зуміла повер
нути мені життя. Це лікар

приєднуючись до 
читачів,, щиро ра
за вдячну працю 
найблагороднішої, 

професії

1 серпня 1974 року

д про вплив занять на працю м0,^п^Лійи' 
Чів можна довідатись з такого прнк..ад;не- 
галка Сотник, про яку я вже говорила, вико*  
пала з початку року 1,8 річної норми І * 1 * 
трудиться в рахунок 1975 року.

Павло Петрович Веригін, 
якому я буду вдячна есе 
своє життя».

Справді, такі слова —• 
це найбільша, найповніша 
плата за самовідданий 
труд медиків. Вони за
слуговують на це. Вдень
і вночі, в негоду, в будь- 
який час вони поспішають 
тобі на допомогу« І ти 
віриш у силу їх знань, їх
нє уміння, їхню переко
наність. А це надає сил і 
впевненості у скоромину- 
чості становища, 8 якому 
опинився.

Подяк», подяки, подяки.., їх 
висловлює В. С. Сафронов — 
завідуючій терапевтичним від
діленням третьої міської 
лікарні; К. Ф. Краснова, Л. Ф. 
Ященко, Н. М. Краснова, Н. 1« 
Архарова — всьому колекти
ву інфекційного відділевл 
першої міської лікарні; М. Та- 
лда — лікарю обласного пси- 
хо-неврологічного диспансеру 
Б. 1. Ірсі і багато, багато 
інших.

Тож, 
думок 
діємо 
людей 
найгуманнішої 
на землі

і селі Миколаїв Львівської області ство< 
_ рсно перший в республіці КУЛЬТУр!1О-ОС«ЗЗППОШУЕ ип1пЙШт0!|І,ЛСКС- ВІП ^’«лнуе ВСІ Культур,иаиришр Н0--0світні заклади села - будинок куліс

• • V СІЛЬСЬКЄ Відділення т'ова-Ш/ПкТПЛВІТиіи р сіаа «Звання», парк культури і відпо. П/ЛЬїиЬНіІПІП чинку. спортивні організації, діяльність 
комплексу очолює громадська рада, до 
складу якої входять керівники культурно» 
освітніх закладів, представники громад« 
єьг.пл організацій._____________

Орден Жовтневої Революції, якого 
удостоєний колектив червонозорі»- 
Ців, накладає на нас ще більші обов яз« 
ки. Думаю, що мої слухачі, а вони до 
цього готові, покажуть ще кращі резуль
тати у праці, а на заняттях, впевнена, 
будуть ще «””иіши^л1>НИЧЕНКО, 

пропагандист гуртка «Основи соціа
лістичної економіки» ливарного цеху 
сірого чавуну заводу «Червона 
зірка».
м. Кіровоград.

Думки, відгуки, рецензп

ЯК НАВЧАТИ
З

ДОРОСЛИХ

найважливіші асвск*  
заочних школах, по- 
питань. Наприклад, 

хорошого уроку і

ПОСТАНОВА ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 
завершення переходу до загальної середньої освіти 

молоді і дальший розвиток загальноосвітньої школя*  
наголошує на потребі рішуче поліпшити роботу вечірніх 
(змінних) і заочних загальноосвітніх шкіл, створите 
необхідні умови для завершення середньої освіти пра
цюючої молоді. Здійснення цього завдання вимагає 
удосконалення не лише організації, а й змісту роботи. 
Навчально-виховний процес у школі дорослих своєрід
ний, зумовлений віком, виробничою діяльністю учнів то
що. Тим то й вчителям необхідно постійно зважувати на 
це. Які ж сучасні форми і методи роботи повинен взяти 
на озброєння учитель вечірньої школи? Про це йдеться 
у виданому нещодавно Міністерством освіти УРСР по
сібнику для вчителів і керівників цих шкіл («Навчально-, 
виховна робота в школі працюючої молоді». К., «Радян
ська школа», 1973 р За редакцією члена-кореспондента 
АПН СРСР В. І. Чепелева), Це видання — по суті «пер-, 
ша ластівка» в педагогічній літературі, яка ще ке має, 
на жаль, у своєму активі стабільного посібника з питань 
освіти дорослих.

В тринадцяти розділах книги висвітлено 
ти навчально-виховної роботи у вечірніх і 
дано методичні рекомендації з багатьох 
вперше подано систематизовані вимоги до 
розроблено його зміст, структуру. Спеціальні розділи присвяче
но зв'язку викладання з продуктивною діяльністю учнів, фор
мування у них умінь і навичок запроваджувати набуті знання.

В посібнику, який по суті є універсальним, охоплено 
майже всі сторони роботи’ школи — від набору і збере
ження контингенту учнів до позакласної виховної робо
ти. Все ж, центральне місце відведено процесу навчан
ня. 1 слід зазначити, що ряд рекомендацій побудовано 
на досвіді кращих шкіл Кіровоградщини, на які поси
лаються автори. Десятиріччя тому виникла так звана 
кіровоградська лекційно-практична система навчання. 
Понад 400 з 576 основних учителів шкіл дорослих пра
цювали в області декілька років за нею. Зараз вона діч 
стала в посібнику науково-теоретичне обгрунтування. 
Запроваджена в школі дорослих як заліково-консульта
ційна, вона систематизувалась у підготовчих уроках, 
уроках повідомлення нових знань, семінарах, у виробни
чих умовах, на навчально-виробничих конференціях, кон
сультаціях і заліках тощо. На практиці цю систему 
удосконалюють в ряді вечірніх шкіл Ульяновського і 
Новоукраїнського районів, міст Олександрії і Кірово
града. Наголошуючи на ефективності цієї системи, авто
ри посібника посилаються на її досить широку популя
ризацію в області.

Як зазначається в посібнику, передовий досвід вечірніх (змін
них) і заочних шкіл Кіровоградської області висвітлюється в 
методичному бюлетені. Матеріали бюлетеня ознайомлюють вчи
телів, наприклад, з досвідом використання в умовах вечірніх і 
заочних шкіл педагогічної спадщини В. О. Су.чомливського. В 
окремих школах вивчення вже усталеного досвіду поєднується 
з організацією експериментальної роботи, спрямованої на пошу
ки нових шляхів реалізації поставлених перед школою завдань. 
Наслідком такої роботи є науково-теоретичні дослідження з 
різних проблем освіти дорослих. Так, в Олександрійській вечір
ній школі № 1 (Кіровоградська область) протягом кількох років 
вивчаються такі питання, як ефективне використання технічних 
засобів навчання, робота школи за кабінетною системою, комп
лексне впровадження наукової організації праці. Попередні на
слідки них ^досліджень висвітлювались у доповідях на обласних 
педагогічних читаннях.

Приємно, що в книзі є ряд посилань на наукові праці 
наших зе.мляків-співробітннків обласного ністятугу 
вдосконалення учителів.

Життя підказує чимало різноманітних форм і ме
тодів навчально-виховного процесу в школі для дорос
лих. Перша спроба їх узагальнення і систематизації у 
вигляді посібника — подія пе лише для педагогів-прак- 
тиків. Адже й науковці педагогічних інститутів останнім 
часом все частіше замислюються над тим, як озброїти 
своїх випускників, частина з яких йде працювати у шко
лу для дорослих, навичками кавчання і виховання мо
лодих виробничників? Не випадково спільно з органами 
народної освіти кафедри педінституту здійснюють окре
мі дослідження в галузі школи дорослих, До деякої мі
ри вони знайшли відображення і в даному посібнику, 
який стане в пригоді всім, хто цікавиться" навчанням І 
вихованням працюючої молоді,

В. БРАНІЦЬКИИ, 
кандидат історичних наук, ст. викладач Кірово
градського державного педінституту ім. О С 
Пушкіна.

центр
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VII РЕСПУБЛІКАНСЬКОГО ЗЛЬО
ТУ ПІОНЕРІВ, ПРИСВЯЧЕНОГО 
50-Р1ЧЧЮ ВІД ДНЯ ПРИСВОЄН
НЯ КОМСОМОЛЬСЬКІЙ 1 ПІО
НЕРСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЯМ ІМЕ
НІ В. 1. ЛЕНІНА.

Море зустрічзло нас теплим вітер
цем і лагідними хвилями. Шість днів, 
проведені на ного березі у таборі 
«аМолода гвардія», запам’ятались на- 
все життя. Тут я познайомився з но
вими друзями, відкрив для себе чи
мало нового в піонерському житті.

3 липня. Наш загін прапороносців 
зібрався біля вогнища. Мова йшла 
про молодогвардійців, які загинули за 
Батьківщину. Цікаво виступив перед 
нами молодогвардієць тов. Лопухов.

4 липня. Урочистий, яскравий був 
початок зльоту. На площі імені 
Жовтневої Резолюції відбувся парад 
юних ленінців.

5 липня. На конференції «Гово
рять правофлангові», було чимало 
виступаючих. Кожен розповідав про 
свою школу, піонерський загін і його 
справи. Я слухав уважно. Там ді
знався багато цікавого, що обов’яз
ково протягом року проведемо (у 
своєму класі.

6 липня. О вісімнадцятій годині де
легати зльоту вишикувались біля 
обеліска Невідомому матросу. Тут 
проходила лінійка Слави. Ми вшану
вала пам’ять загиблих хвилиною мо
вчання. А потім ціла ескадра вийшла 
в море. То ми сіли на катери і салю
тували героям квітами, опускаючи їх 
у воду.

7 липня. У цей день відбулось свя
то дружби народів, котре пройшло під 
девізом «Цю дружбу на вічні часи 
заповів нам великий’ Ленін!» Різни
ми мовами нашої багатонаціональ-

: ної Вітчизни звучали пісні, вірші, у 
запальних танцях кружляли мої ро
весники.

8 липня. Не забути тієї урочистої 
хвилини, коли мені вручили посвід
чення молодогвардійця. Так, віднині 
все моє життя я звірятиму по вас, 
мої старші друзі, молодогвардійці.

Ігор ЧЕРНЯЗСЬКИП, 
учень восьмирічної шкоди № 8.

м. Кіровоград.

Редактор & ПОГРІБНИЙ. 

В И НЕ УЯВЛЯЄТЕ, як бу- 
ло складно потрапи

ти працювати на наш кол
госпний тікі Я та моя од
нокласниця Таня Кодре- 
Цька кілька разів ходили 
до голоои колгоспу, про
сили, щоб узяв. А він все 
відмовляв. Казав: «Малі 
ще. От підростете, тоді й 
приходьте». Ми йому до
водимо, що весь навчаль
ний рік планували у жни
ва попрацювати на току. 
Саме тому, що там не
легко. Він же ніяк не по
годжувався. і тоді вирі
шили піти на крайній 
крок. Заявили: «Зовсім

не підемо з правління 
колгоспу, тут 1 ночувати 
будемо». Допомогло.

Наступного дня ми разом 
прийшли на тік. Там були 
колгоспники. «Молодці, вчас
но. Хліборобське літо не лю
бить тих, хто пізно встає»,— 
привітав нас голова. А вже 
до .току в’їжджай самоскид. 
Під'їхав і з його кузова зо
лотим потоком вилилось зер
но. Лін швидко взялись очи- 
шатн його від домішок. А по
тім машини все під'їжджали 
і під'їжджали. Водії посмі
хаючись казали: «Вправні ви 
помагаї. Без вас нам не впо
ратись».

Пізнім вечором повер

Піонерська сторінка 
№5 (22).

ЛІТНІ КАНІКУЛИ. СОНЦЕ, ЧУДОВІ 
ПОДОРОЖІ, ЗУСТРІЧІ З ДРУЗЯМИ 
ВІДПОЧИНОК ТРИВАЄ. ПРО ЦЕ НА
ША РОЗПОВІДЬ.

ПАЛЯНИЦЮ
Сашкові подобаються мамині оповід

ки. Вона знає їх силу-силенну. І так ці
каво передає, що, здається, нічого б не 
робив — тільки слухав і слухав. А по
тім малював би їх без кінця і краю. 
Були б там і сонце, і ракета, і хитра ли
сиця, і..., і... Та часу ж він зовсім не 
має. Просиджує здебільшого над уро
ками. Лиш влітку намалюється досхо
чу. Тоді вже вільної хвилинки не по
трібно займати. Є їх чимало.

А цього літа в Сашкоиому житті трапилась 
надзвичайна подія — став учасником районно
го конкурсу малюнків на асфальті, присвяче
ного 50-річчю від дня присвоєння комсомолу і 
піонерській організації імені Леніна. До 
Олександрії їздив. 1 крейдою на величезному 
«мольберті» малював.

Спочатку боязко стало. Поруч розташували
ся хлопчики н дівчатка зі всього району. 
Якось зразу придумали, ьцо малювати. 1 хва
цько взялися за крейду. А вік не міг вибрати 
тему. То йому Кремль сяяв веселковими вог
нями, то зайчик кликав до лісу, то Буратіно 
підморгував. Геть розгубився хлопець.

Коли це спала йому на думку мамина 
розповідь про шматок хліба, що не дав 
померти дівчинці у блокованому Ленін-

І ПІОНЕРСЬКИЙ ВРОЖАЙ
тались ми додому. Пра
цівники току сказали, що 
нам тепер можна при
йти аж через день, але 
ми чемно відмовили, що 
хоч і потомились добре, 
та все ж працюватимемо 
до самого першого дзвін
ка в школі. Бо дуже хоче
ться, щоб у цьогорічному 
врожаї була і наша праця.

Т Олександр БЕКАНОВ, 
учень Великовнсків- 
ської восьмирічної 
школи.

З МРІЄЮ ПРО космос
— П’ять! Чотири! Триї ДваІ Один! 

Пуск!
І паша ракета злетіла в синю вись. 

Чули б ви, що чинилось на стартовій 
площадці! Захоплено раділи дівчата, 
хлопці в голос коментували поліг, апло
дували вожаті. А коли вона приземли
лась, ми всі разом подалися до місця 
приземлення.

Коли всі зійшлися і обступили колом 
Віктора Соловйова, керівника нашого 
гуртка, він пояснив, чому приземлилась 
не вся ракета. Зрозуміло, це він робив 
не для нас, гуртківців. Адже ми знали, 
якою вона повернеться з польоту. Бо 
перед цим на заняттях добре вивчили 
все, що стосується космічних подоро
жей. 1 навіть до загонів нас запрошува
ли. Там ми розповідали про це мешкан
цям табору. От який був авторитетний 
наш гурток.

Мені дуже сподобалося у таборі ра* 
кетомоделювання. Я обов'язково зай
мусь ним у школі.

Віктор СЕМЕНЦОВ,
смт. Онуфріївна, 

піонерський табір «Барвінок».НА ВСІХ
граді, йому дуже захотілось намалюва
ти велику-превелику паляницю, щоб всім 
вистачило.

Слухняна крейда сама забігала ас
фальтом. А він лиш додав ліній і фарб. 
І вийшла в нього підсмажена хлібина 
.на маминому рушнику. Пишна та гарна! 
Аж самому сподобалась.

Він підізвав членів комісії, а коли ті 
стали уважно розглядати його роботу, 
помандрував між малюнками інших 
учасників конкурсу. І тут до нього по
сміхнулись хлопчики н дівчатка в націо
нальних костюмах, гайдарівські Чук і 
Гек. гордий космонавт...

Коли підводили підсумки конкурсу І 
Сашкові Бабаку з Піщанобрідської 
восьмирічної школи вручили грамоту 
Олександрійського РК ЛКСМУ, він по
думав: <?.От приїду додому, прийду 
першого вересня у школу і обов’язково 
допоможу провести такий же конкурс».

М. БОРИСОВА.
Олександрійський район.
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ГРИША ЛУПАН мчаася до 
класу щодуху. Ще б пак!

У руці була телеграма — до 
нашої школи їхали гості з Лат
вії. А запросили їх ми, піонери 
загону імені Валентини Тере- 
шкової. їхали наші друзі — 
семикласники з Ергельської 
середньої школи.

І ось на територію нашого 
інтернату підкотив автобус. 
Ми вітали гостей квітами. Ду
ховий оркестр подарував їм

ДРУЗІ

З ЕРГЛІ
щойно вивчену мелодію. Тут 
же кожен з нас швидко пізна
вав свого товариша по листу
ванню. Мою подругу Апіне 
Сандре я відрізнила серед ін
ших зразу. А коли вона піднес
ла нзд головою галстука, як 
ми домовлялися ще в листі, то 
зрозуміла — не помилилась. 
Підійшла до неї знайомитись 
ближче.

В той вечір ми ще довго не 
розходились. Друзі розповіда
ли про свою подорож. По до
розі до нас • вони відвідали 
Брест, Біловезьку пущу, Кар
пати. Потім Велге Але сіла за 
піаніно, і ми під її акомпане
мент разом співали піонерських 
пісень.

Наступного дня ще тїлькн-но 
сонечко підвелося над горизси-

том, ми вже буди в колгоспі 
«Жовтень». Тут висадився наш 
«трудовий десант». Працюва
ли дружно, завзято. Жодної 
бур’янинки не залишилось у 
нашій кукурудзі. А коли това
риш Мостовий, агроном колгос
пу, вручав нам грамоту, то 
сказав; «Бажаю, щоб ваша 
праця завжди приносила ра
дість людям і насолоду вам!» 

Потім ми показали латвій
ським друзям школу. А показу
вати нам є що. Чого варті ли-
ше кімнати В. І. Леніна та 
«Бойової і трудової слави». 
Тут наші гості залишили суве
ніри.

На вогнику дружби вони спі
вали для нас національні пісні. 
Гарно вміють співати. На кон
курсі дитячої пісні у своїй рес
публіці наші друзі зайняли пер
ше місце.

Хто був на Україні-і не від
відав могилу Тараса Шевчен
ка — тому не відкрити для се
бе творчості поета. Тож на
ступного дня ми показували 
своїм гостям Канів. Ходили до 
музею великого Кобзаря. А 
також побували в музеї пись
менника Гайдара. Латвійські 
піонери повезли додому землю 
з могил двох знаменитих лю
дей, похованих у Каневі.

Швидко минув час. Латвій
ські ровесники поїхали до сво- 

, го містечка Ерглі. Звичайно, не 
хотілось прощатися з ними. 
Адже наша дружба стала ще 
міцнішою. Та ми твердо знає
мо, що це не остання зустріч.

Катя КІЗІЛЬ, 
голова ради загону імені 
Терешкової Новомнргород- 
ської школи-інтернату.

ПАТРІОТИ 4UM, 
МИ З ВАМИ!

СТОРШ^З ШО^ННИК* КОРИСНИХ^СПРАВ
П1одарськог^ндглрянсь1(ого рлионї

Райкова лінійка. Вален
тина Петрівна, наша стар
ша піонервожата, повідоми
ла, що сьогодні в таборі 
буде мітинг солідарності з 
чілійським народом. За
пропонувала нам обдумати 
свої виступи на ньому і 
пропозиції до листа-лро- 
тесту.

На мітинг зійшлися всі 
піонери табору. «Свободу 
Чілі!», «Радість — юним 
громадянам Чілі!», «Ми з 
вами, патріоти Чілі!» — ло
зунги на транспарантах, які 
ми тримаємо в руках.

— Далеко до Сантьяго 
□ ід нашого табору, — гово
рить Оля Телюпа, — але 
дружба не знає кордонів. 
Мені нестерпно боляче за 
моїх ровесників з Чілі. Те
пер їх тисячі осиротіло. І 
коли б це було можливо, У ТАБОРІ «ЮННАТ»

Цю галявину серед парку «Перемога», що в місті Кі
ровограді, мешканці обласного піонерського табору 
«Юннат» знали добре. Адже тут вони запалювали свої 
вогнища, розмовляли про майбутнє, проводили конкурс 
«Алло, ми шукаємо таланти», подорожували у світ ка- 
'зок.

Та не тільки цим запам’яталось їм табірне літо. Ра
зом вони проводили цікаві досліди, розширювали свої 
знання з улюблених природничих наук. Багато піонерів 
отримали посвідчення «Молодшого інструктора юних 
натуралістів».

На фово: працював у таборі гурток тваринників. Хлопчики Й 
дівчатка щодня бували на фермі у своїх Шдиефних кроликів, 
оладких несуні.

Фото Л. ЮДШОЬ

то я обов'язково запроси
ла б жити до нашої сім’ї 
когось із цих дітей.

—- Вітчизна подарувала 
нам радісне дитинство, — 
взяв слово піонер другого 
загону Сашко Перехрест. 
— Дуже хочу, щоб таке ж 
було в усіх дітей земної ку
лі. Геть війну!

— Ми, піонери табору 
«Ромашка», приєднуємо 
свої голоси до всіх борців 
за мир і дружбу між наро
дами, за щасливий зав
трашній день нашої плане
ти! Вимагаємо негайного 
припинення злочинів, котрі 
чинить фашистська хунта в 
Чілі, — Валя Харламова ви
разно читала кожне слово 
нашого листа-протесту.

Запис зробила Танк
МАНЬШИНА, піонерка 
першого загону.

ПРОБА ПЕРА

ДОЩИК
Із-за синьої гори,
Сиза хмарка випливає,
І на радість дітвори,
Теплий дощик проливає.
Нам но лячно блискавиць.
Хоч і лунко б’є громами;
Літо ходить до криниць
із веселкою над нами.
А вітрець легкий, легкий,
Все біжить, біжить, пустує.
Ой, який же він смішний,
Кожну квіточку цілує.

Люся ЦИРУЛЬНИК, 
учениця Лаврівської восьмерічної 
школи.
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а СУБОШЯ
ПЕРША ПРОГРАМА 9.05- 

Кольорове іс.ісьа'іічінн. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20
Повніш. (М). 9.30 — Кольори 
■е телебачення. «Приходь, 
казко». (М). 10.00 — Музична 
програма «За листами гляда
чів». (М). 10.45 — «Архіїеи-
туриі ансамблі Павловсььа». 
(Ленінград). 11.05 — Концерт. 
(Двінропсіровсьь). 12.00 —
Кольорове телебачення. Т* "с- 
журиал «Скарби народу». (К).
12.45 — Кольорове телебачен
ня. «Фільм — ДІТЯМ*. «ПрИНІ- 
ди жовтого чемоданчика». 
Художнім фільм. (М). 14.00 — 
«Пошта програми «Здоров’я». 
(М). 14.30 — «По концертних 
залах Москви*. Сіляд. (М) 
15.13 — Кольорове телебачеи- 
ля. «Природа і люднії«’. (М).
15.45 — Кольорове телебачен
ня. «На арені цирку». (ЛІ). 
16.30 — «Очевидне — неймо
вірне». (ЛІ). 17.30 — Ко’коро
ве телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 1.8.09 —
Новини. (ЛІ). 18.15 - Кольо
рове телебачення. «Діти Краї
ни Рад». Телевізійний доку
ментальний фільм. (ЛІ). 19.15
— Чемпіонат СРСР з кінного
спорту Кольорове телебачен
ня. (М). 19.30 — Художній
фільм «Карпухіїї». (МІ. 2І.0'1
— Програма «Час». (МІ. 21.30
— Кольорове 
Концерт.
юзіїому 
<М). По 
ми. (ЛІ).

ДРУГА 
«Жив був зайчик», 
ва вистава. (Вороній тонград). 
11.05 — «Для вас. батьки». 
<М). И.35 — Кольоров» теле
бачення. Концерт народно': 
музики. (М). 12.15 — «Поезія». 
(ЛІ). 12.45 — «Сонечко». (ЛІ).
13.25 — «Любов моя. поле». 
(Харків). 14.60 — Художній 
фільм «Андрій Попов». (ЛІ). 
15.35 — «Екран молодих». (К).
16.25 — «З перемогою, друзі*. 
(Одеса). 17.30 — «Екран пере
дового досвіду». Докумен
тальний фільм «Кримські 
бройлери». (К). 17-45 — «Пра 
ця. як пісня». (Миколаїв).
18.30 — Документальний фільм
«Переможці». (К). 19.00 ■—
Програма «Вісті». (К). 19.30
— Концерт. (Харків’). 20.45
— «На добраінч, діти!». (К). 
21.М — Програма «Час». (М).
21.30 — «На лапа» ресиуб
ьн». (К). 21.35 — Художній
фільм «Сдг('■ ) 2.3.’2’ 
'— вечір:-; ■ . -І- )■

телебачення, 
присвячений Всссо- 
Дню залізничника, 
закінченні — новії-

ПРОГРАМА. 10.10—
Лн.іько-

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ОБЛПОБУТУПРАВЛІННЯ
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Кольорове телебачення. «На 
зарядку ставай!». (М). 9.20 — 
Повили. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. «Будильник». 
(М). 10.00 — «Слі-жу Радян
ському Союзу». (М). 11.0(1 — 
«Музичний кіоск». (М). 11.30
— «Сьогодні — Всесоюзний 
День залізничника». (М). 12.00
— Кольорове телебачення.
Концерт. «На ваші замовлен
ня». (ЛІ). 12.30 — Кольорове
телебачення. «Сільська годи
на». (М). 14.15 — Художній
фільм «Зоюто». (ЛІ). 15.50 — 
«Міжнародна панорама». (М). 
10.15 — «У добру путь». (М). 
18.00 — Новино. (М). 18.15 - 
«Дитинство Ратибора». Мульт
фільм. (ЛІ). 18.35 — Кольорове 
телебачення. «Клуб кіноподо- 
рожей». (М). 19.35 — Фільм-
сиектакль. «Соло для годин
ника з боем». (М). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
Продовження фільму-спектак- 
лю «Соло для годнії пика з 
боєм». (М). 22.25 — Кольоро
ве телебачення. Московський 
міжмаподннй туоіііо з регбі. 
<М). Збірна СРСР — збірна 
Румунії. (М). 23.00 — Нови
ми. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.05 — 
«Календар малечі». (До
нецьк). 10.4.*, — «Жнивам -- 
удатній йіронт». (.Миколаїв). 
11.00 — Для дітей. Ляльковий 
телефільм «Сто друзів». (ЛІ). 
12.05 — Коннерт. (Львів). 12.50 
— Художній фільм «Якщо не 
трапиться з тобою». (К). 14.Т.П 
— Концерт. (Дніпропетровськ). 
14.30 — Кольорове телебачен
ня. «У світі рослин». (К). ІЗ.’.’н 
— Фільм-кліїнерт «Аліга 
Фрейндліх». (К). 10.20 — «Сьо
годні — День залізничника» 
(К). 17.15 — Доку ментальний
телефільм «Гомер двадцятого 
віку». (К). 18 00 — До Респуб
ліканського Фестивалю ху
дожньої самодіяльності «На
родні таланти». (К). 19.00 — 
Програма «Вісті». (К). |п . 
Кольорове тетбач« «Ціп, 
на сисні*. (К). 20 45 — «На
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М).

ЛНИНМНВНИНИІНІН

д.тя підготовки кваліфікованих 
робітників таких професій: 

закрійник чоловічого, жіночо
го та дитячого верхнього одягу 
і суміжна професія — закрійник 
жіночого плаття та чоловічих 
сорочок.

Приймаються кравці з досві
дом роботи не менше 3 років та 
освітою 8—10 класів.

Строк навчання — 12 місяців. 
Закрійник жіночого плаття га 

чоловічих сорочок. Приймаються 
кравці з досвідом роботи не мен
ше 3 років та освітою 8—10 Кла
сів. Строк навчання —.11 міся
ців.

Перукар широкого профілю 
і суміжна професія — приймаль
ник широкого профілю, що очо
люватиме роботу комплексних

приймальних пунктів. Приймаю
ться особи з освітою 10 класів. 
Строк навчання — 19,5 місяців.

В’язальниця по виготовленню 
та ремонту чоловічих, жіночих і 
дитячих трикотажних виробів. 
Приймаються особи з освітою 
8—10 класів. Строк навчання — 
18 місяців.

Крім того, протягом двох ро
ків в училищі підготовляються 
ще такі професії:

кравець чоловічого, 
та дитямого верхнього 
суміжна професія — 
штудкуваппя тканин; фотограф 
(з оволодінням закінченого 
комплексу робіт по виготовлен
ню портретних, репортерських, 
сюжетних, пейзажних, етюдних 
знімків); годннникар-гравер (з

жіночого 
одягу і 

художнє

оволодінням ремонту ГОД1ІНПИКІІЗ 
всіх систем і граверних робіт); 
загоговач-поіііивальїінк по інди
відуальному пошиттю та ремон
ту взуття і суміжна професія — 
ремонтник чемоданів і сумок; 
закріііник-шапочннк по виготов
ленню чоловічих і дитячих го
ловних уборів і суміжна профе
сія — пошиття жіночих голов
них уборів.

На навчання приймаються 
особи обох статей віком від 16 
до 35 років. Час навчання в 
профтехучилищі зараховується 
у загальний грудовпй стаж. Уч
ні одержують стипендію (20 
карбованців на місяць), а іного
родні — ще й квартирні.

Вступники особисто подають 
па ім’я директора училища зз-

яву, направлення місцевого по
бутового комбінату із зазначен
ням обраної професії, авіо- 
біографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригі
нал), документ про освіту, до
відки з місця проживання і про 
склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), три фотокартки 
(3X4 см).

Документи приймаються до 
25 серпня.

Початок навчання — з 1 ве
ресня. ф

Адреса училища: 316013, м. Кі
ровоград, 13, провулок Велико- 
писківський, 2, телефон 3-20-17. 
їхати автобусами №№ 5. 8. 19; 
тролейбусами 1. 2, 3, 4 до
зупинки «Автовокзал».

ДИРЕКЦІЯ ПТУ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І

Оголошує прийом учнів
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує висококваліфікованих 
робітників з одержанням .середньої осві
ти. Після закінчення училища учні одер
жують диплом- про середню освіту і спе
ціальність з присвоєнням третього роз
ряду.

Училище готує працівників таких про
фесій:

на базі восьмирічної освіги з отриман
ням середньої освіти (строк навчання — 
З роки): слюсарів механоскладальних 
робіт, токарів по металу, електрогазо
зварників, елюсарів-едектромоптажіш- 
ків;

на базі 10— Н-річної освіги (строк на
вчання один рік): машиністів е.чекзро- 
мостовнх кранів — електрослюсарів.

Час навчання в училищі зараховує
ться до трудового стажу.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років і старші, звіль
нені з лав Радянської Армії, (учні, що 
закінчили дев’ять класів, зараховуються 
на другий курс).

Для вступу в училище до приймальної 
комісії подаються такі документи: осо-

биста заява, свідоцтво про народження, 
характеристика зі ніколи, довідка про 
щеплення зі школи, свідоцтво про освіту, 
шість фотокарток (3X4 см.), довідка з 
місця проживання і про склад сім’ї.

Зараховані до училища забезпечую
ться: із строком навчання 3 роки — без
коштовним триразовим харчуванням,ви
хідним і робочим одягом та взуттям. Зі 
строком навчання — 1 рік — стипендією 
в розмірі ЗО крб. па місяць.

Відмінники навчання одержують сти
пендію в розмірі 37 крб. 50 коп.

В період виробничої практики учням випла
чується .33 проценти від заробленої суми за 
місянь. В період навчання в училищі працю
ють спортивні секції боротьби, боксу, баскет
болу. футболу, легкої атлетики. волейболу. 
Працюють гуртки художньої самодіяльності: 
вокальний, танцювальний, естрадний.

Початок занять з 1 вересня.
Гуртожитком забезпечуються юнаки, 

що гостро потребують.
Адреса училища: м. Олександрія-7, 

вул. Ватутіна, № І. телефон: 51-4-08.
їхати автобусом «А» або сБ> до зупин

ки «Жовтневе селище».
ДИРЕКЦІЯ.

КАПІТАНІВСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 10

Оголошує прийом учнів
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робіт
ників для цукрової промисловості за та
кими спеціальностями: апаратник варкії 
цукру — слюсар; цсптріїфугувальїпік — 
слюсар, сатуратиик — штукатур-маляр; 
оператор фільтрів — штукатур-маляр; 
випарник — муляр; бригадир вапняпо- 
випалювальної печі --------- ------
дифузійних ножів 
оператор дифузії — електрозварник; 
електромонтер — слюсар контрольно-ви
мірювальних приладів і автоматики: на
бирав дифузійних ножів — токар по ме
талу; оператор дифузії — токар по ме
талу; цептрифугувальпик — столяр; апа
ратник варіння цукру — тесляр.

Учні, які закінчать училище, будуть 
направлені працювати на цукрові за
води.

В училище приймаються юнаки і дів
чата віком від 15 років, які закінчили 8. 
9. 10 кзасів. без вступних екзаменів, за 
конкурсом по оцінках, які вказані в до
кументах про освіту; в групу електрога
зозварників та електромонтерів — прий
маються віком з 16 років.

Учні забезпечуються безкоштовно три
разовим харчуванням, одягом, взуттям.

— муляр: пабпрач
— електрозварник;

комплектом постільної білизни і одер
жують третину заробітку в період прак
тики.

Гуртожитком в першу чергу забезпе
чуються сироти і діти інвалідів Вітчиз
няної війни і праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня шко.і.і.
При вступі до училища слід подали залпу 

па ім'я директора із зазначенням обраної спе
ціальності. свідоцтво або атестат про оспіту, 
паспорт чи свідоцтво про народження (якщо 
не виповнилось 16 років), характеристику зі 
школи або місця робопі. довідку про стан 
здоров'я (форма 286). довідку з місця прожи
вання із зазначенням складу сім’ї, авюГи'огра- 
фіііі і шість фотокарток розміром 3x1 санти
ме! ри.

Всі вступники проходять- співбесіду з 
членами приймальної комісії, приїзд на 
яку в строки, зазначені у виклику, чи 
вказані особисто-при подачі документів.

Заяви приймаються до 10 серпня.
Початок навчання — І вересня 1974 

року. '
Адреса училища: селище Капітанівка, 

Новомнргородського району Кіровоград
ської області, МПТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

?ї Наша адреса » телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л КОМУ, г. Кировоград.

Кременчуцьке середнє 
професійно-технічне училище №2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

для підготовки кваліфікованих робітників за спе
ціальностями: муляр-монтажник конструкцій, маляр, 
столяр, муляр, маляр-шгукатур, облицювальннк-плнг- 
ковик.

До училища приймаються юнаки віком 15—17 ро
ків та дівчата до 20 років, які закінчили 8—10 класів, 
а також звільнені в запас з лав Радянської Армії.

В училищі молодь має можливість одержати одно
часно спеціальність гєередц о освіту.

Учні, які протягом трьох років навчання па базі 
восьмирічки набуватимуть спеціальність м.зляра-моп- 
тажппка конструкцій, маляра та столяра, після за- 
кіпчеппя'за цим фахом училища одержать .'вилом 
Про пріІСВОЄП ІЯ ГПеЦІаЛШІОСТІ І ГШО сереЛШО ОС!1І'

Училище проводить тако й набір учнів па базі 8. 9, 
10 класів на спеціальності з строком навчання: 
маляр-штукатур та столяр-тееляр — 2 роки, муляр, 
облпціовальппк-плнтковнк та мадяр — 1 рік.

Всі учні, незалежно від строку навчання, перебу
вають на державному забеміечешіі (триразове хар
чування, обмундирування та гуртожиток).

Під час виробничого навчання учні одержують гро
шову винагороду в розмірі 33 проценти від суми вар
тості викопаної роботи

Училище знаходиться в центрі міста, розміщене в 
добре обладнаному триповерховому приміщенні з 
спортивним та актовим залами, працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати заяву, свідоцтво про 
освіту, свідоцтво про народження або паспорт, до
відку з місця проживания з зазначенням складу сім’ї, 
характеристику з ніколи, п’ять фотокарток розміром 
ЗХ'І см., медичну довідку по формі № 286.

Початок навчання — І вересня
Адреса училища- м. Кременчук, Полтавської облас

ті, вул. Гїеріиотравнсва, 12.
ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське професійне 
торгове училище

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря іа відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димигрова 
обласною управління у справах видавництв, 

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

ГІ/ лсооо Зам 13328. Типаж 59 200.

продавці промислових товарів; продавці продо
вольчих товарів —- строк навчання па базі середньої 
освіти 1 рік, на базі восьмирічної освіги 2 роки. 
Контролери-касири — строк навчання па базі серед
ньої освіти І рік; продавці-оформлювачі вітрин — 
строк навчання па базі середньої освіти 2 роки.

В училище приймаються громадяни віком під 16 до 
25 років, що мають освіту за 8. 9, 10, 11 класів.

Бажаючі вступити .до училища подають па ім’я ди
ректора заяву з зазначенням обраної спеціальності.

До заяви додається: атестат зрілості або свідоцтво 
про освіту за 8 класів, копію свідоцтва про народ
ження, автобіографію, довідку з місця проживання, 
довідку про стан здоров’я (форма № 286), характе
ристику зі школи або з останнього місця роботи, 
4 фотокарточки розміром ЗХч см.

ВСТИГАЮЧІ ОДЕРЖУЮТЬ СТИПЕНДІЮ В РОЗМІРІ 
32 КАРБОВАНЦІ НА МІСЯЦЬ. ДЕМОБІЛІЗОВАНІ ВОЇНИ 
З ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМ її - 60 К АРБОВАІ II 11 В ВИ
ПУСКНИКИ УЧИЛИЩА КОРИСТУЮТЬСЯ ПІЛЬГАМИ 
ПРИ ВСТУПІ В СЕРЕДНІ І ВИЩІ ТОРГОВІ НАВЧАЛЬНІ 
заклади:

Документи приймаються з 15 травня по 15 серпня 
1974 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Нова, 5.

ДИРЕКЦІЯ.
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