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Народні торжества в Монголії

УЛАН-БАТОР, (ТАРС). У міста г сільські населе
ні пункти Монголії прийшло велике радісне свято — 
54-а річниця перемоги Народної революції. Сьогодні 
столиця республіка особливо нарядна. На її цеп- 
гральній площі відбувся парад воїнів улап-батор- 
ського гарнізону, масова демонстрація груляшйх.

На трибуні усішальшші Д. Сухе-Батора і X. Чой 
балсава були перший секретар ЦК МНРП, Голова 
Президії Великого Народного Хуралу МНР 10. Це- 
девбал. Голова Ради Міністрів МИР Ж. Батмуих, 
інші монгольські керівники, з також члени гостюю 
чо? в МНР делегації СРСР і Товариства радянсько- 
монгольської дружби

З промовою до присутніх звернувся міністр оборо
ни МИР генерал армії Б. Дорж.

М<г»? І

ЗІБРАТИ ВРОЖАЙ ШВИДНО,
• - ТРАТ-ТВОЯ ЧЕСТЬ 

ЖЯ Ж Н И

Володимир ЛАПЧУК — колгосп імені Ілліча 
Гойворонського району — намолотив 8027 цент
нерів зерна.

Андрій ГАЛУШКА — колгосп ^Україна» Но- 
воархаагельського району — 7038.

, Володимир ЛЕВИЦЬКИИ — колгосп імені 
Карла Маркса Ульяновського району — 6830.

-Станіслав СТОРО7КУК — колгосп «Більшо
вик» Гайворонського району — 6448.

Володимир ЛУЦЕНКО — колгосп * Дружба» 
ВІльшаиського району — 6279.

Григорій МЕЛЯ — колгосп «Родина» Улыь 
новського району — 6246.

Володимир КОВАЛЕНКО — колгосп імені 
Фрунзе Олександрійського району — 6200.

Анатолій MARITA — колгосп імені Фрунзе 
Ульяновського району — 5907.

Григорій СТАРОДУБОВСЬКИИ — колгосп 
імені Леніна Ульяновського району — 5831.

Віктор ЯЩЕНКО — колгосп імені Фрунзе 
Новоукраїнського району — 5791.
< Микола СУХОМЛИН — колгосп імені Фрун
зе Олександрійського району — 5771.

Валентин ГРИНЧАК — колгосп імені Леніна 
Ульяновського району — 5525.

Василь ТІТОМИР — колгосп імені Леніна 
ВІльшаиського району — 5320.

СО

А Р Ю!

У КОЛГОСПІ ІМЕНІ КІРОВА ПОВОДРХЛНІТЛЬСЬКО 
ГО РАЙОНУ ЗМАГАННЯ СЕРЕД КОМБАЙНЕРІВ ГОСІІО 
ДАРСТВА ОЧОЛИВ КОМСОМОЛЕЦЬ АНАТОЛІЙ СУХО- 
ЯРСЬКИП.

НА ФОТО: СЕКРЕТАР ПАРТБЮРО КОЛГОСПУ І. КРА
МАР ВРУЧАЄ А. СУХОЯРСЬКОМУ ПЕРЕХІДНИЙ ЧЕРВО
НИЙ ПРАПОР.

Фото В СУСЛЕНКА

eBRTÜ
ЧЕРВПНОЗОРіВЦІВ

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
КОМІТЕТ — 
БОЙОВИЙ ШТАБ 
НА ЖНИВАХ

• ЩОРАНКУ — 
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ

• ЗМАГАННЯ: ДОСВІД, 
МАЙСТЕРНІСТЬ, 
НАТХНЕННЯ

• ДЕВІЗ ЖНИВАРІВ:
НА ПОЛІ — ГОСПОДАР

„V ВАГА! Увага! Говорить міс- 
цевий радіовузол, Слово 

надасться секретарю комітету 
комсомолу Олександру Делієву».

...Щоранку, рівно о шостій трид
цять, коли шофері] перевіряють 
готовність автомашин до роботи, 
одержують путівки, уточнюють 
маршрути, із дванадцяти радіото- 
чок-гучпомовців, встановлених на 
території райоб’єднаїївя «Сіль
госптехніка», лунає голос, диспет
чера Літії Бондаренко. Вона па
дає слово начальнику штабу 
лЖнива-75» Олександру Делієву. 

’Передача коротка — одпа-дві хви
лини. — але встигає привернути 
увагу всіх, хто бере участь у бо
ротьбі за хліб завершального року 
п’ятирічки. Секретар комітету 
комсомолу поздоровляє перемож
ців трудового.суперництва, розпо
відає про те, яких результатів до
билися молоді водії за минулий 
день, хто з шоферів у змаганні из 
хлібоперевезеннях йде попереду, а 
хто відстає.

Комітет 
шняянммяшкпкжав 

на
жнивах

Комітет комсомолу равоб’єднаи- 
ня ще напередодні жнив взяв під 
свій контроль підготовку до цього 
надзвичайно відповідального пе
ріоду в житті трудівників села. 
Штаб заздалегідь потурбувався 
про створення комсомольсько-мо
лодіжних бригад, про те. щоб ці 
бригади було закріплено за окре
мими жниварськими загонами аж 
до кінця збирання зернових, при
значив командирів бригад, які 
займаються і інформаційною ро
ботою Нині, коли жнива у розпа
лі, комітет проводить рейди па 
маршрутах хлібоперевезень, ре
зультати висвітлює в бойових лист
ках «КП», через радіогазету. пе
реможцям раз в три дні вручаю
ться вимпели і червоні прапорці.

Результати такою підходу до орга
нізації змагання не забарилися. Вже 
з перших днів хлібоперевезень удар
ною СИЛОЮ кодек гиків бригад стали 
комсомольці. Володимир Дмитрук, 
Леонід Ромашов, Антой Резніченко вже 
перевезли кід комбайнів на тонн і з 
юків у державні засіко по 850—400 
тонн зерна. ,

Б ПРАВДІ бойовими штабами 
па збиранні ранніх зернових 

стали комітети комсомолу кол
госпів імені Леніна. «Дружба», 
імені Щорса, ім£Ні Горького та ін
ших. В колгоспі імені Леніна, де 
секретарем комсомольської ор
ганізації Дар.ія Лиходія, ‘члени 
комітету організували випуск кол
госпної і відділковпх фотогазет, 
під час обідньої перерви на трак
торних бригадах, а то і просто в 
Полі, де працюють жниварські за
гони, молоді аматори сцени ви
ступають з концертами перед хлі
боробами Тут також добре нала
годжено випуск бюлетенів, у яких 
повсякденно висвітлюється хід 
змагання між молодими комбай
нерами. шоферами, випуск місце
вої комсомольської радіогазетя 
«Комсомольського црожектора». 
«Прожектористи» оформляють та
кож «Фотозоинувачевня», де під
даються критиці ті, хто допускає 
втрати на збиранні, при збере
женні зерна на токах і хлібопере
везеннях.

Все це дає Змогу молодим ви
робничникам бачити плодя своєї 
праці, порівнювати результати 
роботи. <• підтягувати» відстаючих.

А результати роботи молодих 
комбайнерів тут відрадні. Микола 
Мнголь, наприклад, комбайном 
«Сибіряк» з площі 224 гектари зі
брав 4109 центнерів зерна і міцно 
утримує друге місце серед модо- 
Діл жниварів району, тричі з по
чатку жинв виборює перехідний 
Червоний вимпел райкому ЛКСМ 
України.1 Добре трудяться Микола 
Яковенко, Олексій Шкарупа', Ва
силь Сидоренко, Володимир Джо- 
гам, які рже також подолали <іо- 
тнритнсячішй рубіж, .

. По-господарському відходять до 
вирішення заЬлаль збиральної 
кампанії в комсомольській органі
зації колгоспу «Дружба» Тут у 
кожному жниварському загоні, де 
є молодь (таких загонів п’ять) | 
створили іимчасові комсомольські ’ 
групи, оперативні посій’, які а разі ; 
поламки комбайнз. трактора чи І 
автомашини швидко вживають І 
заходів, щоб топлмогти механіза- І 
торам.

Нещодавно сталася серйозна колами» І 
комбайна в комсомольсько-молодіжно
му екіпажі Володимира Шаидоука. По
трібних запчастин у тракторній брига
ді не було. Хлопці відразу ж зв’язали
ся по телефону з іншими бригадами 
колгоспу. І, поки Володимир разом із 
своїм помічнпком Григорієм Григором 
і трактористом Норисом Бєлінським 
знімали стару коробку передач, доста
вили необхідні запчастини з іншої 
бригади до комбайна. Всього дві і по
ловино«» години потрібно було механі
заторам. щоб ліквідувати поламкт, І 
комбайн знову рушив у загінку. Випа
док, що трапився, не став великою пе
решкодою и роботі агпегата. З початку 
жнив Володимир Шандрук зі своїм 
екіпажем намолотили 5560 центнерів 
зерна.

Тридцять шість молодих ком
байнерів, понад шістдесят молодих 
трактористів, водіїв автомашин 
на хлібшіх полях району ведуть 
нині нелегку битву за врожай. Ко
мітети комсомолу господарств До- 
лпнщини роблять все для того, 
щоб змагання між молодими тру
дівниками ланів під ’ девізом «Ні 
колоска па стерти, пі зернини яз 
дорозі, ні хвилини простою* на
бирало все більшого розмаху, щоб 
засїкц Батьківщини повнилися до
бірним зерном

С. МАТУСЯ К, 
перший секретар Долин еы-о- 
• о райкому ЛКСМ України.

Минулої суботи кояек- 
’нв двічі орденоносного 
заводу «Червона зірка» 
відзначив своє традиційне 
свято — День червонозо- 
рівця. Сотні заводчан 
уважно вислухали допо
відь заступника директо
ра заводу по економіці 
М. П. Нікопенка, який 
відзначив, що зусиллями 
всього колективу підпри
ємства в першому півріч
чі завершального року 
дев’ятої п'ятирічни тру
дівникам сільського гос
подарства поставлено 
44 190 зернових, кукуруд
зяних, бурякових та ово
чевих сівалок.

На святі були названі 
імена тих, хто йде попе
реду в соціалістичному 
змаганні за гідну зустріч 
XXV з’їзду КПРС. Це — 
колектив ливарного цеху 
сірого чавуну, де переду 
змаганні веде комсомоль
сько-молодіжна бригада 
Олександра Даценка.

Почесний вимпел Міністер
ства трактирного І сільсько
господарського машинобуду
вання вручено колишньому 
бригадиру електрозварииків, 
нині старшому майстру тре
тього механоскладального це
ху. Герою Соціалістичної 
Праці І. О. Шишу. Вся брига
да формупалькнкїв ливарного 
цеху ковкого чавуні - яку очо
лює депутат Веоховної Ряд» 
СРСР В. і. Гетьманець, наго
роджені пінними подарунка
ми. ЦІ бригади виступили нл 
заводі ініціаторами зхатаин« 
за честь називатися брига
дою. зміною, дільницею Імепї 
XXV з’їзду КПРС Цей почло 
підхопили лонал 40 вироСня- 
ЧНХ колективів ’ЗВОДУ.. серед 

ЯКИХ тре'тяпз «■лм'-лмаеК-
С.ЬО-МО’е»:’-«” -

О. БЕРЕЖНИЙ.
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Рейд обласного 
штабу ,,КП“

На обліку—
кожен колосок

їй АС ЗУСТРІВ секретар 
** " парткому колгоспу 
«Союз» В. П. Косатий:

— Несприятливі цьо
горічні погодні умови по
мітно відбиваються на 
врожайності. Наше зав
дання — не залишити 
жодного колоска а полі, 
жодної зернини, зберегти 
те, що вродило. А вроди
ло на наших ланах порів
няно з минулим роком 
непогано.

Зберегти те, що вро
дило... Нам, членам рей
дової бригади, трапилася 
нагода переконатись, що 
саме цим живуть комсо
мольці — комбайнери 
Микола Сіваков, Леонід 
Москаленко, Олександр 

Чухрай та їх товариші. До 
речі, в кожного з них по
мічниками також комсо
мольці.

До жнив тут готузали- 
ся, відчувається це зараз 
особливо. На полі не зна
йдеш жодного колоска, 
на дорозі жодної зерни
ни. Тік став центром полі- 
тико-масової роботи: про
думано. оформлений агіт
пункт, всюди лозунги, пла
кати, агітлистівки. Це — 
перш за все, наслідки ко
піткої роботи партійної 
організації, правління 
колгоспу. Активну участь 
в підготовці до жнив взяли 
секретар комсомольської 
організації Микола Ага
фонов, начальник штабу 
«Комсомольського про
жектора» Григорій Доб- 
ровольський, член групи 
народного контролю ком
сомолець Сергій Іваноз- 
ський. Щодня кожен ком
байнер, шофер, тракто
рист одержує інформа
ційний бюлетень про хід 
збирання врожаю, про 
наслідки роботи за мину
лий день,

Народні контролери 
району підрахували, що 
загублений колосок на 
квадратному метрі — це 
втрачений пуд зерна на 
гектарі, І якщо автомаши
на на кожному погонно
му метрі загубить п ят- 
надцять зерен, то на від

стані десяти кілометрів 
вони вже складатимуть 15 
кілограмів зерна. Цю ста-

тистику широко викорис
тали в наочній агітації 
агітпункту колгосіїу «Со
юз» і на відділкових йо
го бригадах. «Прожекто
ристи» разом з народни
ми контролерами в своїй 
неспокійній роботі перше 
місце відводять організа
ції соцзмагання серед 
жниварів. На озброєння 
взяли аналіз роботи ком
байнерів в однакових 
умовах. Принципово
ставлять питання: чому 
при одних і тих же умо
вах жниварі добиваються 

різних результатів.
Ритмічно працюють всі лап

ки виробництва на полях кол
госпу імені Леніна. Керуючий 
другим відділком Анатолій 
Григорович Коломіець весь 
час знаходиться то в полі, то 
на току, слідкує за якістю 
збирання, надає практичну 
допомогу, принципово питає 
за «огріхи». Вперед вийшов 
екіпаж досвідченого комбай
нера Володимира Йосипович.) 
Шевченка, його помічника 
Івана Семеновича Іванова. З 
них беруть приклад комсо
мольці: комбайнер Микола
Дудник і помічник Во ІОДІІ- 
мир Табунчснко. Пробують 
свої сили в хліборобській 
професії дев’ятикласники Сер
гій Олексіснко і Василь Чнч- 
чон. Працюють помічниками 
на комбайнах своїх батьків. 
|_| А ЖАЛЬ не побачили 
’ ’ ми високого рівня ор
ганізації роботи в колгос
пі «Октябрь», де головою 
колгоспу Олексій Панасо
вич Ковтун. Головний аг
роном М. П. Вурсало ска
зав:

— Маємо шістнадцять 
комбайнів, з них щоден

но простоює п’ять-шість 
і все через недбалий ре
монт Трепівської «Сіль
госптехніки», А косити 
залишилось на чималій 
площі — сімсот гектарів.

Члени рейдової дійсно 
побачили, як працює тех
ніка у господарстві. 32 
колоски підібрали ми на

І 
одному квадратному мет
рі. Комсомолець-водій 
Едуард Лайтенберг за
уважив, побачивши той 
сніп:

__ На бортах наших ма
шин афіші про збере
ження кожної зерьини, а 
на полі залишається скіль
ки •хліба!

Владислав Марин, теж 
водій, підкреслив:

— Минулі роки було 
якось цікавіше. Були мо
ральні стимули. Зараз і 
темпів немає: ніхто нічо
го не говорить, не цікави
ться, як ідуть у нас спра
ви. Хоч би полаяли коли. 
Третій день в полі навіть 
бочки з водою немає.

На дорозі до колгоспу 
«Україна» автомобіль рей
дової часто зустрічав куп
ки розсипаної пшениці. 
Дорога від поля до току 
вкрита зерном. В чому 
причина? Чудові дороги, 
жодної вибоїни... Просто 
водії не вкривають маши
ни брезентом.

На запитання, чи ство
рено комсомольцями
штаб «Урожай-75» секре
тар комітету комсомолу 
Віктор Овчаров, переми
наючись з ноги на ногу, 
відповів: «Немає такого».

Були втрати зерна і в 
колгоспі «Маяк» та «Ро
дина». Не в кращому ста
ні виявилося поле № 2 
першої відділкової брига
ди колгоспу імені В. Улья
нова, Занадто багато за
лишили комбайнери після 
себе . на полі колосків. 
Проте, як повідомив го
ловний агроном цього 
господарства Л. О. Зади
рака, недоліки відразу ж 

ліквідовані. Дивно, чом/ 
чекали приїзду рейдової?

У школах про 'іупав останній дзвінок. Різні шляхи обирають тепер колишні 
учні. Багато хто з них вирішив зв’язати своє життя з землею, прийти працювати 
на поля і ферми освіченим і, добре навченими майстрами.

Як же підготувалися прийняти нове поповнення сільські ТУ? Про це на про
хання кореспондента ТЛРС розповідав перший заступник голови державного Ко
мічну Ради міністрів СРСР по професійно-технічній освіті В. А. САШБВ:

В. ОРЕЛ — заступник начальника об
ласного штабу «Комсомольського прожек
тора», інструктор Кіровоградською ОК 
ЛКСМУ; II. ЖАДЧЕНКО - інженер-ін- 
снектор держсільтехнагляду обласного уп
равління сільського господарства; О. ШЕВ
ЧЕНКО — другий секретар Знам'янського 
МК ЛКСМУ, начальник районного штабу 
«КП»; М. ЧУЛЮКОВ — старший інженер- 
інспектор держсільтехнагляду Зна.м’ян- 
ського управління сільського господарства, 

Знам’япський район.

— Парті« і уряд постійно дбають прз 
робочу зміну, про підготовку сільсько
господарських кадрів. Свідчення цьому — 
прийнята в лютому цього року постано
ва ЦК КПРС і Ради АХіністрів СРСР 
«Про заходи по розширенню мережі се
редніх сільських професійно-технічних 
училищ і по поліпшенню їх роботи». В 
ній підкреслюється, що керувати найно
вішою технікою, якою оснащується сіль
ськогосподарське виробництво, повніші 
сьогодні люди з широким технічним і 
загальноосвітнім кругозором. Готувати 
такі кадри покликані майже 1500 сіль
ських ІГіЛ’. Вони мають намір прийняти 
цього року понад 610 тисяч учнів. Обра
ти вчорашнім школярам є що: у наших 
училищах провадиться навчання з 99 різ
них спеціальностей. Крім того, близько 
600 училищ одночасно з освоєнням тієї 
<іп іншої професії дають знання в обсязі 
середньої школи.

Тепер у ПТУ в розпалі підготовчі ро
боти. Навчальні і лабораторні корпуси, 
майстерні оснащуються сучасним устат-

У полях
ЇХНІ шляхи...

куванням, ремонтуються, впорядковую
ться гуртожитки, спортивні споруди, 
їдальні, клуби.

Тим, хто прийде до уїс учитися цього 
року, цікаво буде дізнатися що, почи
наючи з 1 вересня, учнів СІІТУ вирішено 
забезпечувати новим форменим обмун
дируванням. Випускникам середніх за
гальноосвітніх шкіл, які вивчали сіль
ськогосподарську техніку і вступили до 
наших училищ, виплачуватиметься 
вііщеиа стипендія — від 86 до 104 
бованців.

Словом, створюються всі умови, 
учні в стінах сільських НТУ стали 
ліфіковапнми, добре підготовленими сне- І 
ціалістамн. Вони мають розв'язувати • 
завдання, які будуть визначені XXV з’їз- ' 
дом КПРС.

під
пар-

щоб 
ква-

-» ЛіслЛ *
Молодою Комунара

«В загінку з прапором 
правофлангових »

ЧИ ВИЙДУТЬ 
ПАТРУЛІ НА

Є ПЕРЕПОНА -ВОГНЮ

Під таким заголовком в 
матеріалі із комсомоль
ських зборів, що відбули
ся в Долинській напере
додні жнив, критикувався, 
зокрема, незадовільний 
стан під їзних доріг до 
Долинського комбінату 
хлібопродуктів. Як пові

домив редакцію началь
ник Долинської шляхо
вої ремонтно-будівельної 
дільниці Ю. Кукла, для 
ліквідації зказаних недо
ліків були негайно вжиті 
заходи. Залізничний пе
реїзд біля комбінату хлі
бопродуктів заасфальту

вали, прогрейдерозан« 
шлях від Олександрівни 
до міста Долинської, ярз- 
дозжується грейдерування 
всіх грунтових шляхів, 
Крім того, до 5 липня по 
всіх шляхах установлені 
дорожні знаки нового 
ГОСТу.

У райвідділі міліції відразу встанови
ли причину можливої пожежі: з кулі пі
шов дим, коли хтось провів нею по твер
дій поверхні. Понад тридцять років про
лежала вона в землі і весною, впкппх га 
плугом па поверхню, тепер, коли визрілі’ 
хліба, зайнялася від сонячного тепла.

Шофер колгоспу «Україна» Микола 
Бреус, проїжджаючи поблизу стогектар
ного клину ячменю, побачив дим. Зупи
нив машину, загасив вогонь. Цього разу 
пожежі не сталося.

У більшості господарств району тру
дівники, зайняті па жнивах, но-госгіо- 
дарському ставляться до хліба. Так, як 
зробив М. Бреус, поступив би кожен з 
цих. Більше того, хлібороби проводять 
значну профілактичну роботу.

Проте, у деяких господарствах району 
забувають про те, що у вогню чимало 
союзників,

•— У господарстві все зроблено, щоб в 
період збирання врожаю не допустити 
пожеж, — запевнив заступник бригади
ра тракторної бригади колгоспу імені 
Ілліча II. Кущов. Але, коли члени брига
ди иооували в полі, поговорили з меха
нізаторами, виявилось, то воин (викону
ють не всі протипожежні правила, іїа 
комбайні В. Пальопого відсутній бре
зент, на комбайні М. Прахтіа — швабра.

Секрета]) комсомольської організації 
колгоспу Віктор Волошин необізнаний з 
планами роботи штабу «1\П». Не змії 
розповісти, чи проводилися рендп-нере- 
віркп протипожежної охорони хлібних 
ІІІІВ.

Не кращі справи і в колгоспі «Іскра». 
У колгоспі імені Тельмана не скрізь 
зроблені прокоси на полях, а в колгоспі 
імені ГІстровського неправильно збері
гають трав’яну муку, яка почала горіти.

І що дивно, скрізь, де побували члени 
рейдової бригади, не було видно «слі
дів» роботи «прожектористів», ніде не 
зустріли піонерських патрулів.

Збирання ранніх зернових у розпалі. 
Не слід забувати, що це не весь хліб у 
коморі. Не гаючи часу, комсомольським 
активістам району потрібно налагодити 
контроль за дотриманням протипожеж
них правил. Вагоме слово — за «про
жектористами».

І. КВАШУК — інспектор держ- 
пожнагляду району, В. МОГИ
ДІ ЕЙ — бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені Дзсржіш- 
ського, В. КОБЗАР — другий сек
ретар КомпаніТвського РК ЛКСМ

• України.
Ко м н а 11 і і вськ и й ра йои.

ЖІНЦІ-МАТЕРГ 
ЖІНЦІ-ТРУДІВНИЦІ

В І іоаоукраїїгді розпочався 
кінофестиваль, присвячений 
Міжнародному рокові жінки, 
Глядачі переглянуть кіно
стрічки. в яких розповідає
ться про долю радянської 
жінки, про щасливе материн
ство. Глядачі побачать в ці 
дні широкоформатний фільм 
«Дочки — матері»,«Повість 
про жінку» та інші відомі

-••при радянської та зарубіж
ної к і і юд р а я а і у р г ії.

В. ТОКАРЧУК.

«ВОЛИНЕЦЬ» -
У ВОДАХ БАНТИНИ

Ось уже десять років води 
Балтики торує судно, яке на
звано на честь одного з міст 
нашої області. Риболовецький 
траулер «Бобринсць» було 
збудовано за замовленням Ра
дянської о Союзу у місті

Штральзупд Німецької Де*, 
мог.ратнчної Республіки.

Гкіпаж траулера, очн.чіжз- 
шій капітаном В. В. Назлро- 
гіім,- постійно викопує плани 
відлову риби і високо несе 
звгппя радянських морзг.із- 
рибалок.

€. АЛЕКСАНДРОВ.

ВУЛКАН В ЛАБОРАТОРІЇ
у пил, став каменем.
Ташкентські вчені зро
били це за «патентом 

природи». Вони змоде- 
лювали в лабораторії 

вулкан.
Лесовидний суглинок 

з різними добазками

склали в тигельну піч, 
роззели вогонь і коли 
температура досягла 
1450 градусів, з «крате
ра» печі потекла лава. 
Застигала вона у фор
мах. Створений людьми 
камінь перетворився в

облицьовувальні плити, 
труби та інші вироби. 
Камінь з лесу витримує 

тиск до 3500 кілограмів 
нз квадратний санти
метр.

(РАТАУ).
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„За допомогу— 
п’ятірка“

Жарко в ці дні на полях 
колгоспу імені Карла 
Маркса. І не менше від 
напруженої роботи. До
помагати батькам і стар
шим товаришам прийшли 
школярі місцевої школи.

Перше завдання — стрижка 
овець — назріло одразу ж 
після закінчення навчального 
року. Як професіональні стри
галі працювали старшоклас
ники Сергій Жнвотовський, 
Олександр Лопат і н, Володи
мир Наконечний.

І ось настали жнива — 
найвідповідальніша хлібо
робська пора. Комсомоль
ці Раїса Британ, Лідія Пи
липенко цілими днями 
працюють на зернопідби- 
рачі. А їх ровесники — 
Володимир Пилипенко, 

! Олег Безз, Сергій Дацен- 
ко — на розвантаженні та 
Очищенні зерна.

О. СОРОЧАН, 
Новоархангельськіпі 
район.

О ЦЬОМУ листі було багато по- 
милок. І истому, що автор його 

бр у йогаппч сюсунках із грама- 
тш<оіо._Л тому, що хвилГовався. Він 
чи" не вперше в житті сидів ось так 
і виливав все, що на душі, на на
пір" Відверто і щиро (в розмові віч- 
на-віч . ніколи так не вийшло б). 
«Дорогий Іване Дмитровичу! — пи
сав хлопець. — Я знаю, що багато 
завдав вам прикростей і неприєм
ностей. Тому не знаю, чи зможете 

4 ви мені вибачити за все. Але ж, ііо- 
вірте, що я вперше зустрів таку 
людину, ЯК Вії. Я тільки тепер 
збагнув, що ви й справді хотіли ме
ні добра, хотіли допомогти мені. 
Та сам я в усьому винен. Сам буду1 
і спокуговуватн провину. Хочу 
з вами порадитись, Іване Дмитро
вичу. Розумієте, зустрів я хорошу 
дівчину. Така, мені здається, розді
лить не тільки радість. ,а й горе. 
Коротше — хотів ба я одружи-1 
тись. Що ви скажете на це? А ще 
дуже хотілося б мені стати міліціо
нером. Щоб так, як і ви, допома
гати людям, виводити їх па рівну 
стежку- «Ваш» Микола Д, Пам’я
таєте’?». • ’

«Пам’ятаєте?» — повторив про 
себе Іван Дмитрович, запалюючи 
цигарку. Ще б не пам'ятані. Пра
цівники карного розшуку стільки 
часу затратили, поки виявили «не
вловимого» порушника правопо
рядку. І скільки ж було здивуван
ня, коли побачили такого собі не
примітного хлопчиська. А потім... 
Справді велике терпіння треба бу
ло мати, щоб «розкрився» він, ви
знав свою провішу.

— Хороший ти хлоцець, Колю, —• 
сказав на прощання Іван Дмитро
вич. — І буде з тебе непогана лю
дина. Я вірю в це.

А потім но паузі:
— Буде важко тобі — звертайся. 

Допоможемо.
Іван Дмитрович погладив його 

чубату голову і тепло посміхнувся. 
Отоді Микола й не витримав. Якби 
його «дружки» побачили, що це він, 
«безстрашний» Микола, плаче — не 
повірили б. А він плакав. Пекучими 
й гіркими сльозами, від яких, й 
правду кажуть, легше стає,

У щирості сказаних Іваном Дмит
ровичем слів хлопець переконався, 
коли одержав від нього листа. Та
кого теплого і навіть без наймен
шого натяку про його минуле. Пи
сав про життя, радив. Тільки від
носно того, що «хочу бути міліціо
нером» застеріг; «Поживемо — по-

бачимо. Час покаже». Бо не міг йо
му отак прямо відмовити. Вибач, 
мовляв, але в міліцію людей з за- 
плямовапою біографією не ирпйма- 
юіь. Хоча... В будь-якому правилі є 
винятки, і не виключено, що с. 
хлопця мрія ця серйозна. А тому 
він всерівио свого досягне. Головне 
для працігішка- міліції — логіка, 
залізна логіка в усьому, знання ха
рактерів людей, увага до них, сно-

«Вірно говорить», — зазначив про 
себе Іван Дмитрович. А сам непо
мітно включився в розмову. Слово 
но слову, і правопорушник не ви
тримав:

— Дай запалити, товаришу ма
йор, —- звернувся до М’ясшікова. 
І жадібно затягуючись, не прихо
вуючи хвилювання, почав виклада
ти «Одісею свою».

Молоді працівники міліції не при
ховують свого 
захоплення ро
ботою Івана 
Дмитровича:

— Ви, мабуть, 
володієте яки
мись чарами, — 
говорять воші.

А він тільки 
посміхнеться па 
те і повторить іс
тину свою:

— Потрібко не 
. і за 

все людина, а не злочинець. Люди
на з покаліченою' душею. Тому 
ввічливість і тактовність у повод
женні з нею — то найправильніші 
ключі.

Обов’язково нагадає Іван Дмит
рович і ще одну деталь:

— Пам’ятайте і те, що коли-не
будь ви зустрінетесь з цією ЛЮДИ
НОЮ. І, щоб зустріч ця була приєм
ною для вас обох.

І це не просто повчальні слова. 
В них — увесь Іван Дмитрович 
М’ясшіков — иачалышк карного 
розшуку Олександрійського місько
го відділу внутрішніх справ.

Вже скоро сповниться двадцять 
п’ять років, як він одягнув мілі
цейську форму. І за цеп час жодно
го разу не зрадив своєму принципо
ві. Так він виховає і чівоїх підлег
лих. Не дарма його науку іменують 
«школою М’ясппкова». її пройшов 
М. 1. Філіпов — шші начальник 
Знам’янського міського відділу 
внутрішніх справ, М. Я. Стрілець
кий — старший інспектор карного 
розшуку Олександрійського місько
го відділу внутрішніх справ та інші. 

Тож Почесна Грамота Центрально
го Комітету комсомолу України, як 
кращому наставникові молоді, якою 
нещодавно шдороджено 1. Д. М'яс- 
іінкова, — цілком заслужена.

В. ГРИЦЕНКО, 
інструктор відділу поліпі ко- 
виховної роботи обласного 
управління внутрішніх справ.

І. ГОНЧАРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Марки про все9
все кро марки

ЛЩТШ1

Як бути далі!

Держава
дітям

ВІД-

300
етили для організації 
шпику дітей і молоді 
ян. марок Більш як мільйон 
удеитівг і школярів прове- 
>.*і. цього-року канікули в

літніл таборах і будинках 
відпочинку.

А майстер 
не йде

«-Дорога редакціє! Я ку
пила холодильник марки 
«Каспий» в березні 1974 р. 
Але він швидко вийшов 
із ладу. Довелось викли
кати майстра із заводу 
«Ремпобуттехніка». Май
стер приїхав і сказав, що 
перегорів електромотор,, 
потрібно його замінити. З 
цими словами і поїхав. По- 
обіцяз тільки, що через 
тиждень приїде. Але вже 
минуло більше двох міся
ців, а майстра все немає.

Чи не скажете, редак
ціє, ^кільки його ще че
кати? !Моя адреса: м. Олек

сандрів, 7, вул. Трудре- 
зервїв 9/10. Т. Щербина».

Від редакції: Таке пи
тання ми ставимо перед 
дирекцією заводу «Ремпо- 
буттехпіка» і разом з ва
ми чекатимемо відповіді.

ІНФОРМАЦІЯ 
ТАРС — РАТАУ

стережливість. А ще — терпіння і забувати, що перед вами перш 
витримка, мужність і сміливість.

Про ці якості Іван Дмитрович і 
сам спочатку не знав. Як і не знав 
про тс, що буде працівником оріа- 
пів внутрішніх справ. Вчителем 
мріяв стати. А трапилось так, що 
після закінчення війни він у складі 
прикордонних військ брав участь у 
ліквідації залишків банд україн
ських буржуазних націоналістів. Це 
було в нього, так би мовити, 
серйозне знайомство з роботою по 
охороні правопорядку, А остаточно 
вибір було зроблено, коли, пра
цюючи у Знам’ямському райвідділі 
внутрішніх справ, зустрівся із Арте
мом Гавриловичем Навроцьким — 
тодішнім начальником цього відді
лу, прекрасною людиною, вмілим 
керівником. Вимогливий до себе і 
до підлеглих, Артем Гаврилович 
завжди підкреслював:

— Злочинець — теж людина. І до 
неї, більш, иіж до кого, потрібна 
увага і ввічливість. Грубість в на
шій роботі — поганий супутник,

У достовірності цих слів Іван 
Дмитрович переконувався не раз. 
Якось він був свідком того, як однії 
з працівників карного розшуку віз 
розпит підсудною. Весь час нара
жаючись на мовчанку останнього 
або памаїаппя уникнути прямої 
відповіді, міліціонер почав на ньо
го кричати А той. ніби чекаючи та
кого моменту, підвів очі і спокійно, 
так зауважив:

— Цим ви тільки показуєте своє 
безсилля і слабість.

«Колекціонування взагалі І 
філателію зокрема вважаю 
дуже корисним захопленням, 
особливо для молоді, оскільки 
через поштові марки за листи 
людина отримує масу різник 
знань». Ця думка належить 
першому Герою Радянського 
Союзу Анатолію Ляпідсвсько- 
му, льотчику, який брав 
участь у героїчній епопеї вря
тування «іелюскінців.

Сьогодні ми відкриваємо но
ву рубрику. я «Куючку ко
лекціонера» читач знайде по
відомлення про нові марки, 
поштові Листівки, конверти,, 
розповіді про цікаві колекції"^ 
вісті з клубів іошіх філате
лістів області.

М ОМУ було всього іб років., 
• * коли боротьба за звіль
нення народу захопила серце 
і душу. А в дні першої росій
ської революції двадцятиріч
ний Яків Свердлов став од
ним з провідних діячів біль
шовицької партії серед ураль
ських робітників.

Світ солідарний з наро
дом Чілі

Праця проти капіталу

Твій ровесник за 
рубежем

Трудящі вимагають
РИМ Припинили роботу 12 тисяч автомобілебудівників на 

кількох заводах і майстернях ФІАТ у Туріні. Вони вимага
ють гарантії зайнятості і зниження виснажливого темпу ви
робництва.

Масовий міпсіг трудівників сільського господарства від
бувся у Флоренції. Тисячі наймитів і сільськогосподарських 
робітників, які прибули в б’ііто з усієї області Тоскана, ви
магали підвищення заробітної плати, розширення прав 
профспілкових органі мідій, проведеш я в сільських районах 
Італії невідкладних реформ.

БУЕНОС-АЙРЕС. Трудящі Аргентині провели загально- 
національний страйк. Лото учасники виступили на підтрим
ку. вимога про негайне введення в дію колективних трудових 
договорів, лк і б передбачали збільшення заробітної плати.

ЛОНДОН, Перемогою трудящих закінчився страйк 1000 ро- 
б.тинків підприємства по виробництву штучного волокна о 
Ліверпулі, яхе належить англійській компанії «Ко|ігоудс», 
Робіпіикц добитися від адміністрації підвищення заробітної

ф у масову демонстрацію 
інтернаціональної солідарнос
ті з народом Чілі вилився мі
тинг, організований мексікаи- 
сьшім ’ Комітетом захисту 
миру,.

У президії заповненого 
вщерть ПОЛИЧНОГО концертно
го залу:«Ідальго» були пред
ставники прогресивної гро
мадськості Мексіки, делегати 
Всесвітньої конференції ООІІ 
в рамках Міжнародного року 
жінки, чілінські патріоти — 
вдова і сестра вбитого пут
чистами президента Чілі 
С. Альенде, міністр закордон
них справ в уряді Народної 
Єдності К. Альмейда.

Разом з 
скандував 
чілійському ____ .
гав звільнення з катівень Ге
нерального секретаря Компар 
тії Чілі Л. Корвалана та ін
ших чілійських патріотів. 
Учасники мітингу поклялися 
докласти всіх зусиль в ім’я

СВОБОДУ ПАТРІОТАМ
того, щоб героїчна спрап.т ге
роїчного чілійського нараду 
перемогла,

ф Всесвітня федерація 
профспілЬк (ВФІІ) закликала 
трудящих і профспілки всіх 
країн вимагати від чі.тійської 
військової хунти негайного 
звільнення Л. Корвалана. всіх 
в’язнів фашистського режиму.

За повідомленнями, одер-

жапимії з Чілі, говориться 
розповсюдженій туї за 
ВФІІ, здоров’я Л. Корвалана 
після переведення йою в 
концтабір «Трес а.тамос* по
гіршилося.

В документі підкреслюється 
необхідність терміново мобілі
зувати світову громадську 
думку, щоб вирвати Луїса 
Корвалана з рук фашистських 
катів.

промовцями зал 
слова підтримки 
народові, впма-

В результаті антинародної політики в галузі 
економіки, проведено:*- фашистською хунтою, в 
Чілі росте безробіття. Лід виглядом «скорочення 
виробництва» в країні проводяться масові звіль
нення трудящих. Нині в Чілі нараховується біль
ше 000 тисяч безробітних.

Цей старий рибак годинами сидить в порту Саи- 
Віїїсент під стінами міста Консепсьон в чеканні 
якої-небудь роботи.

14 2,7 мли. школярів і 
денгів НДР — 

літніх канікул. Держава, 
примства і профспілки Понад 6<Х» тисяч юнаків і 

дівчат Англії, які закінчують 
школу, зустрінуться з вели
чезними труднощами при 
влаштуванні па роботу, пише 
в газеті «Морпінг стар» гене- 
рать’.шй секретар Комуністич
ної спілки молоді Великобри
танії Том Бел.т. «За пайопти- 
містичнішими передбаченнями, 
тільки третина випускників 
шкіл знайде роботу. В резуль
таті становище з зайнятістю 
Ще більше загостриться, бо 
кількість безробітних у нашій 
країні наближається до міль
йонної позначки», — відзна
чає він.

На фото: марка, присвя
чена ЙП-річчю Я. М. Сверд
лова.

Після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції Я. М. Свердлов за 
Пропозицією В. І. Леніна оби
рається головою вищого орга
ну влади республіки — Всеро* 
сійською Центрального Вико
навчого Комітету. На цьому 
високому посту найбільш 
яскраво проявився його та
лант організатора мас.

90-річчю від дня народжен
ня Я. М. Свердлова, полум'я
ного борця, будівника Кому
ністичної партії та Радянської 
держави, соратника і учня 
В. І. Леніна, присвячена поиі- 
іБва мініатюра за номіналом: 
■1 копійки. Вона поповнює се
рію марок «Видатні піячї 
К.І1РС і Радянської держави».

Цікавими матеріалами по
повнять свої колекції ті. хто 
збирає марки, присвячені мис
тецтву. На честь 500-річчя від 
дня народження Мікелаидже* 
.то, геніальною художника £ 
скульптора епохи Відроджен
ня, Міністерство зв’язку СРСР 
ви пустило б марок та п’ятн- 
десягіїкопієчіінй нонповіїА 
блок. На марках зображені 
ііаіівідоміші роботи знамени
тою флорентійця: скульптури 
«Давид». «Хлопчик, що скор
чився». «Раб, що повстав»,, 
фрагменти розписів Сикстін- 
ської капели та інше. 11а бло
ці відображено автопортрет 
Мікслапджсло. Марки зведені 
в два малі аркуші — кляіііі- 
богепн..

Важливі події життя нашої 
країни знаходять відображен
ня на радянських поштовим 
мініатюрах. Марка номіналом 
б копійок, присвячена 50-рІч- 
Чю встановлення дипломатич
них відносин між СРСР та 
Францією, поштовий блок та 
чотприконіечпу марку випу
щено па честь міжнародної 
філателістичної виставки 
«Соцфілекс-75». Виставка, що 
була відкрита в Москві, при
свячувалась 30-річчю Перемо
ги радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Філателісти придбають та
кож поштові мініатюри, при
свячені польотам радянських 
космічних кораблів «Союз-(б»- 
та «Союз-17--. а також марку, 
випущену на честі, спільною 
польоту радянських та амери
канських космонавтів «.Союз» 
— ’Аполлон . До речі, автор 
її — льогчіїк-космонавт ху
дожник Олексій Леонов.

М. ГРИГОРЕНКО.

Т. а. о. редактора 
М. СЕМЕНЮК.
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Олександрійське міське ир«м|іееійно- і ех нічне училище Ло 5
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

Монтажник конструкцій — муляр - З освітою 10 
класів строк навчання і рік; з освітою 8 класів — 
2 роки.

Муляр, тесляр, штукатур, облицювальним^ плиточ
ник — строк навч.шкя - 1 рік.

Штукатур строк навчання з освітою 10 класів 
І рік; : оезітою 8 класів — 2 роки.

Слюсар-моигажник по тага^ьномонтажних робо
тах і обладнання загального призначення; столяр бу
дівельний; арматурник — електрозварювальних; ма

шиніст екскаватора -- строк навчання з освіїию 10 
класів - 1 пік; з освітою 8 класів — 2 роки.

Машиніст бульдозера, скрецсра, грейдера строк 
навчання з освітою 10 класів - 1 рік; з освітою 
8 класів - 2 роки.

До училища приймаються юнаки і дівчата віком 
15 26 років з освітою 8 -10 класів. Воїни, увільнені 
з лав Радянської Армії, отримують стипендію в роз
мірі ; > карбо'ч.чпкі ча місяць і навчаються 8 10 мі
сяців.

Після ц.аіячеїшя училища направляються р.ч робо
ту в міна Одсксаидрцо. Свіїловбдеьк, Кіровоград, 
Дніпропетровськ Донецьк, Запоріжжя

Учні знаходяться на повному державному забезпе
ченні, іногородні забезпечуються гуртожитком. При 
ПрОлОДЖСННІ виробничої практики' учні отримують 
•33 проценти заробітку.

При бажанні учні можуть відвідувати загально» 
освітню школу робітничої молоді (9—10 класи)

Початок занять з 1 вересня 1975 реку.
Вступникам необхідно подати такі документи, 

заяву на ім’я директора автобіографію паспорт або 
свідоцтво про народження, документ про освіту, до
відку з місця проживання з вказанням складу сім’ї, 
характеристику зі інколи 4 фотокартки (розміром 
3X4 сантиметри).

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, сёл. Димитрове, вул. Трудрезсрвів, 23.
ДИРЕКЦІЯ.

Харківський 
<Кудівел ьиий 
’технікум

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1975-1976 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне навчання з 
відривом від виробни
цтва з спеціальностей:

Архітектура; промис
лове і громадянське бу
дівництво; електрооб
ладнання промислових 
підпрмемств (на ба ті 
восьмирічної і середньої 
школи).

1C я кета кінське міське м рофссійію-технічие учнлнщс Л?> Ю Кіровоградської області

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих 

робіппікід для цукрової промис
лової' і і слідуючих сіісціальпос.ісчк

Складач дифузних ножів—елек
трозварювальних.

Апаратник дифузії — столяр. ' 
Сатура тиик — маляр. 
Оператор фільтрів — слюсар.
Апаратник випарювання — 

муляр.
Апаратник варки цукру — слю

сар.
Оператор иенірнфуг — токар 

по металу.

Слюса р контрольно-виміри*в<іль- 
них приладів і автоматики.

Електромонтер.
Учні, що закінчили училище, на

пре вллються на роботу на цукро
ві заводи.

До училища приймаються юнаки 
та дівчата віком не молодші 15 
років, які закінчили 8. 9, 10 класів 
без вступних екзаменів, шляхом 
конкурсного відбору по оцінках, 
вказаних в документах про освіту, 
в групу електрозварювальний і 
електромонтер - приймаються ві
ком 16 років.

Учні забезпечуються і виразо
вим харчуванням; одягом, взут
тям, комплектом постелі І одер
жують в період практики 33 про
центи заробітку.

Гуртожитком в першу чергу за
безпечуються (‘проти та діти інва
лідів Великої Вітчизняної війни і 
прапг

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня 

школа
При вступі до училища необ

хідно подати ізяву па ім’я дирек
тора з зазначенням обраної спе
ціальності, свідоцтво або атестат 
про осгіту. паспорт або свідоцтво 
про народження (яктцо не випов
нилось 10 років), характеристику

зі школи або з місця роботи, до
відку з місця проживання з вка
занням складу сім’ї, довідку про 
етан здоров’я (форма № 286) і 
шість ^фотокарток розміром 3X4 
сантиметри.

Всі вступники проходять співбе
сіду з членами приймальної комі
сії. приїзд па яку буде вказаний 
у викликові або особисто при по
дачі документів.

Заяви приймаються до 20 серпня. 
Почаюк занять І вересня. 
Адреса училища: сел. Капітанів-* 

ка, Новомнргоррдського району, 
Кіровоградської області, МИТУ 
№ 10.

ДИРЕКЦІЯ.
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Планування в будів
ництві (лише не базі 
восьмирічної школи).

Бухгалтерський облік 
(лише не базі середньо» 
школи).

Прийом заяв: на базі 
восьмирічної школи: з 1 
червня по 31 липня. На 
базі середньої школи: 
з 1 червня по 14 серпня.

Вступні екзамени з 1 
по 21 серпня.

На заочне навчання 
без ьідриву від вироб
ництва з спеціальностей:

промислове і грома
дянське будівництво; 
планування в будівництві 
(на базі восьмирічної і 
середньої школи).

Електрообладн а н н я 
промислових підприємств 
(лише на базі середньо» 
школи).

Товарооборот, мате
ріально-технічне забез
печення і збут (лише на 
базі середньої школи).

Бухгалтерський облік 
(лише не базі восьмиріч
ної школи).

Олександрійське технічне у
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 197

Училище готує кваліфікованих робітників 
для промислових підприємств, вугільних 
шахт і розрізів міста га області з числа 
юнаків і дівчат, з освітою за 3—10 класів, 
а також демобілізованих з лав Радянської 
Армії.

На базі середньої єГгвіти училище готує: 
зі строком навчання 1,5 року — електро
слюсарів підземних широкого профілю; 
слюсарів-інструментапьників;

зі- строком навчання 1 рік — машиністів 
електровозів шахтних; машиністів гірничо- 
транспортних машин і механізмів; токарів 
по металу; воднв-автсслюсарів; продавців 
продовольчих товарів; продавців промис
лових товарів; мулярів; теслярів;

зі строком навчання 2 роки — кухарів.
На базі восьмирічної освіти: (строк на

вчання 2 роки): електромонтери по монта-

чи.інше -V З
5-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

:ку і ремонту промелектрообладнання; 
слюсарі-монтажниии металоконструкція і 
обладнання; токарі по металу; слюсарі-ін- 
струмектзльники; слюсарі-аоторемонтники.

Учням гірничих професій з середньою 
освітою виплачується стипендія у розмірі 
37 карбованців; учням із середньою осві
тою, які навчаються на спеціальності мета
лістів, кухарів та продавців, виплачується 
стипендія у розмірі ЗО карбованців на мі
сяць. Учням із восьмирічною освітою ви
плачується стипендія у розмірі 23 карбо
ванців 50 копійок. Учні всіх спеціальностей 
під час активної виробничої практики на 
підприємстві одержують додатково до сти
пендії 33,3 відсотки від заробленої суми.

8ІДМІННИЧИ одержують підвищену сти
пендію ча 25%, а схорошисти» — на 
15% (десятикласники), Ті, хто потребує, за-

безпечуються гуртожитком. Учні, які мають 
середню освіту, /можуть продовжити на
вчання на вечірньому відділенні філії Дні
пропетровського . гірничого інституту в 
м. Олександрії.

Випускникам відмінникам надасться пра
во вступати у ВУЗи поза конкурсом нь ве
чірні та заочні відділення.

До заяви про поийом до училища на ім’я 
. директора додаються такі документи: сві

доцтво про освіту, свідоцтво про народ
ження, довідка з місця проживання, харак
теристика зі школи, довідки медична та 
пре щеплення, 4 фотокартки (3X4 єм).

Прийом заяв до училища проводиться з 
1 березня, приймальна комісія працює з 23 
по 28 серпня 1975 року.

Адреса училища: м. Олександрія, Кіровс- 
традської області, пя. Кірова, 18, ТУ-3, теле- 

' фон: 37-4-03, 3-32-46.
ДИРЕКЦІЯ.

s Прийом заяв: з З 
травня по 10 серпня.

Вступні екзамени про
водяться в три строки: 
я 10 по 20 червня; з 10 
по 20 липня;
серпня.

з 10 по 20

забезпечує 
тих, хто

Кіровограде ьке 
технічне училище .V» в
ОГОЛОШУЄ ДОДАТКОВИЙ НАБІР УЧНІВ

З ЧИСЛА УВІЛЬНЕНИХ З ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ
АРМІЇ НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Електоомонтери по екс
плуатації промислових 
електроустановок.

Електрогазозварники.
На асі спеціальності 

приймаються юнаки з ос-

пітою 8—10 класів, віком 
до 25 років.

Строк навчання по ско
роченій програмі — 8 мі
сяців.

Всіли остигаючим учням 
виплачується стипендія в 
розмірі 67 карбованців.

До училища молодь 
приймається без екзаме
нів.

Початок занять 1 серпня 
1975 року.

До заяви додаються та
кі документи:

свідоцтво про освіту, 
свідоцтво пре народжен
ня або паспорт, довідка з 
місця проживання і про 
склад сім’ї, характеристи
ка зі школи, автобіогра-

фія, 3 фотокартки (розмі
ром 3X4 сантиметри), вій
ськовий квиток.

Адреса училища: а*. Кі
ровоград, вул. Декабрис
тів, 26. Телефони: 2-35-31, 
2-50-20, 2-35-81. Училище 
знаходиться в центрі міста.

ДИРЕКЦІЯ-

Олександрійське міське середи« профтехучилище Ло 7

Технікум 
гуртожитком 
петре-бує.

Адреса
Харнів-310003. Уфімсьмий 
провулок, 4 6. Телефони: 
22-82-18 — директор,
22-67-51 — приймальна 
ком »'сі я.

технікуму:

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1975—1976 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Строк навчання — 3 роьи (гру
ші. що дають середню освіїу):

Слюсар-монтажник по наладці 
приладів апаратури і систем ав
томатичного контролю, регулю
вання і управління.

Електромонтажник по освітлен- 
шо. освітлювальних і силових 
;іеж і електрообладнанню.

Монтажник по монтажу стале
вих і залізобетонних конструкцій 

Арм ату рн и к -туїектроВва рип к. 
Маляр.

ме-

ДИРЕКЦ1Я.

Шгукатур-облииіовальник.
Облицювальний - плиточник - мо

заїчних.
Столяр (будівельний).
На ні спеціальності приймаю

ться юнаки і дівчата з восьмиріч
ною освітою. Тим. що закінчили 
навчання. видається диплом 
такінчешія середньої школи і 
споюється розряд з набутої 
піальності

Строк навчання 2 роки:
Крове.тьнпк. 
Муляр-монтажішк.
Слюсар-сантехнік.
III і укатур-облкцювальпнк
Па спеціальності приймаю-

про 
прп- 
ГІІЄ-

Наша адреса і телефони Газета виходять 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой коммунар» - 
орган Кировоградского обкома 

Л К СМ У, г. Кировоград.

316050. г< СП Кіровоград-50, вул. Луначарсьногс. 36. 
•еиефоии: аідпоз'дапьного секретаря те єідділу 

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. Димитрова
<И\ .иного управління у справах видавництв, 

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

ться юнаки і дівчата з освітою 
8—9—10 класів.

Строк навчання І рік: 
Ізолювальник.
Тесляр.
Муляр.
До училища приймаються юна

ки і дівчата піком від 15 до 25 ро
ків з освітою 8—10 класів без 
вступних екзаменів.

Зараховані па навчання забез
печуються триразовим харчувать 
ням. обмундируванням і благо
устроєним гуртожитком.

Під час проходження виробни
чої практики учні отримують 33 
проценти заробітку.

Строк навчання в училищі за
раховується в без
перервний трудо
вий стаж.

Особи, що закін
чили училище з 
відзнакою, прий
маються у вузи і 
технікуми' 
конкурсом.

До училища 
приймаються та
кож увільнені з 
лав Радянської

ІІОЗ.'І
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Армії, які навчаються но скоро
ченій програмі і отримують сти* 
непдію в розмірі 75 карбованців.

При училищі працює вечірня 
школа робітничої молоді для уч
нів зі строком навчання 1 і 2 ро
ки, спортивні секції, гуртки техніч
ної творчості, домоводства, а та
кож художньої самодіяльності 
(хор, вокальний танцювальний, 
естрадний, народних і духових іп- 
струмрнтів. драматичний).

Початок занять І вересня 1975 
року.

Вступники подають документи: 
заяву на ім’я директора, автобіо’-’ 
і’рафію, паспорт або свідоцтво 
про народження, документ нро 
освіту, довідку з місця проживай'’ 
ля. характеристику. 6 фотокар
ток розміром 3X4 сантиметри, 
довідку про профілактичні щеп- 
леппя.

Документи приймаю ться з 15 
квітня 1975 року в канцелярії учи
лища. н,

Адреса училища: м, Олеисявд*1 
рія, Кіровоградської області, вуЛ/ 
Нагірна, 104. їхати автобусом «А:-? 
до зупинки «ОМИТУ № 7».

ДИРЕКЦІЯ« І
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