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• Ударний труд — на всю п’яти« 
річну

РИТМ
НА ВЕСЬ РІК

З особливим піднесен
ням працював у дні з’ї
зду комсомольсько-мо
лодіжний колектив цеху 
трансформаторно - мас
ляного господарства 3-ї 
енергодільниці (групко/л- 
сорг Микола Жосан). В 
цей період молоді тру
дівники повинні були від
ремонтувати 45 тран
сформаторів. Та коли на
став час підбивати під
сумки з’їздівської удар
ної вахти, виявилось, що 
відремонтовано на 11 
трансформаторів більше. 
Майже всі члени колек
тиву виконували змінні 
завдання на 130 процен
тів.

Трудова напруга не 
спадає і зараз. Хлопці 
працюють ще з більшим 
завзяттям. Іван Кирилен- 
ко, ААихайло Ковтунов, 
Микола Пойда довели 
с₽ій нормовиробіток до 
150 процентів. Дбають 
вони і про високу якість 
роботи.

В. БЄЛОУСОВ, 
секретар комсо
мольської органі
зації 3-ї снсрго- 
дільннці станції 
Знам’янка.

Відповідь — 
надпланові 
тонни

У дні роботи XXV з'їз
ду КПРС комсомольці і 
молодь заводу працюва
ли з подвійною енер
гією. Під девізом: «Ви
конаємо завдання пар
тії! Наша відповідь — 
понадпланові комсо
мольські тонни» ми про
вели ударний суботник.

Високопродуктивно, як 
і в дні з’їзду, молодь 
вирішила трудитися до 
кінця першого року де
сятої п’ятирічки.

П. БАБ1КОВ, 
секретар комсомоль
ської організації Но- 
воукраїнського ще
беневого заводу.

Брежнєва, Голови Ради .Міністрів СРСР 
тов.'О. М. Коси гі на, виступ делегата від 
Кіровоградщипи О. В. Гіталова і всіх, 
хто тримав слово з високої трибуни фо
руму комуністів.

ДЛЯ МЕНЕ, рядової робітниці, участь 
в роботі XXV з’їзду КПРС разом з 

видатними діячами нашої партії зали
шиться незабутньою подією на все жит
тя. Не могла спокійно, без глибокого 
хвилювання слухати доповіді Генераль
ного секретаря ЦК КПРС тов. Л. І.

НАУКОВА 
ПРОГРАМА 
ЗАВОДУ
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З’їзд підбив соціально-економічні і полі
тичні підсумки минулою п’ятиріччя, визна
чив партійну політику на всіх напрямках, в 
усіх галузях життя радянського народу па 
десяту п’ятирічку. Мене, звичайно, як робіт
ницю заводу тракторних гідроагрегатів, най
більше хвилює велична програма в області 
сільськогосподарського машинобудування. «Ос
новні напрями розпитку народного господар
ства па 1976—1980 роки» намічають забезпе
чити випуск в цьому п’ятиріччі майже п пів
тора раза більше машин, ніж в минулому. 
«Для потреб землеробства, — говориться п 
цьому документі, — буде розширено виробни
цтво більш потужних — трьохсот і стап’ятде- 
сятисн.тьннх тракторів. Значно збільшиться 
виробництво оспоєних у минулому п’ятиріччі 
самохідних зернових комбайнів «Колос», «Пи
ва», «Сибіряк», продуктивність яких в півто
ра—два рази виша порівняно з машинами, шо 
випускалися раніше». До всієї цієї сільсько
господарської техніки виготовляє продукцію 
наш завод, цех, в якому я працюю. Найбільше 
видів насосів відправляємо на Харківський 
тракторний завод, два — на Кіровський в Ле
нінград, інші — па Мінський, па Київський 
«Червоний екскаватор». Пдс продукція заво
ду і за кордон. При такій широкій географії 
зв’язків, зрозуміло, підвищується відповідаль
ність кожного робітника, кожного технолога 
і конструктора, всіх трудівників підприємства 
за марку виробів. З минулого року у нас по
чалося впровадження системи управління 
якістю за методом львів’ян. Зараї в робочо
му порядку доповнюються окремі елементи 
цієї системи з врахуванням досвіду, розроб
ляються стандарті:, впроваджена система 
бездефектної здачі продукції. Всі ці заходи 
дали досить переконливі результати. Початок 
першого року десятої п’ятирічки колектив 
заводу ознаменував незабутньою подією — 
насосові НМШ-25 було присвоєно державний 
Знак якості.

Ефективність виробництва, дальше 
підвищення якості виробів не уявити 
без широкої і планомірної програми

Радісну подію від
значила у дні робо
ти партійного з’їзду 
бригада електрослю
сарів с.тсктроапарат- 
ііої дільниці Гайво- 
роиського теплово- 
зоремоитного заво
ду, очолювана мо
лодим комуністом 
Віктором Коначин- 
ським. Ставши іні
ціатором змагання за 
право називатись ко
лективом імені XXV 
з’їзду КПРС, вона 
вийшла у ньому пе
реможцем.

ІІ а ф о т о: брига
да електрослюсарів 
електроапара твої 
дільниці Гайворон- 
сьиого тспловозорс* 
нотного заводу.

Фото В. ЗЕМІІОРІЯ.

впровадження нових досягнень науки і 
техніки. Па це особливо наголошують 
основні документи XXV з’їзду партії. Є 
така програма і в колективу вашого за
воду. Разом з науковцями в 1975 році 
спеціалісти встановили і пустили в дію 
стан поперечно-клинової прокатки, 'роз

роблений Волго
градським ІІДІ 
технології маши
нобудування. «Но
винка» стала гор
дістю заводчан — 
поки що таких в 
країні одиниці. В 
минулому році вже 
виготовили першу 
експериментальну 
партію валиків во
дяного насоса на 
цьому стані. Попе
редні підрахунки 
показали, що лише 
за рахунок звіль
нення від токарних 
робіт продуктив
ність праці зрос

ла втричі, значний процент і економії 
чорних металів. Па 1976 рік завдання 
стоїть — від експерименту перейти до 
масового виробництва заготовок дета
лей методом поперечно-клинової про
катки.

Сьогодні пс можна вже чекати, поки науко
во-дослідні інститути запропонують якусь 
«новинку». Потрібно самим шукати найбільш 
оптимальні шляхи поліпшення всієї технології 
виробництва на основі найновіших досягнень 
науки, ставити завдання, що випливають із 
потреб заводу, перед науковцями. Створена і 
працює у нас технологічна лабораторія, яка 
прискорює впровадження досягнень науки, 
самостійно розробляє нові технологічні про
цеси. Відомо, наприклад, що ріжучий інстру
мент при обробці деталей завдає багато при
крощів: ламається, швидко зношується, при 
цьому і витрачається дорогий робочий час па 
заміну й наладку, додаткові кошти. Наша 
техлабораторія зараз впроваджує електро
іскрове легування твердими сплавами зуборі- 
жуиїх інструментів. Цс допоможе збільшити 
їх міцність в 2—3 рази, а, значить відповідно 
1 подовжити строк служби.

Однак ряд важливих технологічних 
процесів впроваджуються, на жаль, не в 
таких темпах, як би хотілося. За десяту 
п'ятирічку намічено збільшити випуск 
еііергопаснчсішх тракторів, підвищити їх 
потужність, якість і надійність. Цс озна
чає, що колективу нашого заводу по
трібно відповідно поліпшити якість гід
ро-і мастівппх насосів. А ось точність 
обробки паіічут.ііівішого органу його — 
шестерні — задовольняє лише па сьо
годні. У вирішенні цієї проблеми мають 
сказати своє слово науковці. Ми чекає
мо від них такої допомоги і якнай
швидше.

Ю. ЄВТУШЕНКО, 
шліфувальниця механоскладально
го цеху № 2 Кіровоградського за
воду тракторних гідроагрегатів, 
делегат XXV з'їзду КПРС.

БРИГАДА ІМЕНІ XXV З’ЇЗДУ ІШРС

Ударною працею відзначив дні роботи XXV з’їзду КПРС 
слюсар-складальник дозаторів Кіровоградського заводу до
зуючих автоматів комсомолець Микола ДОВГИЙ, якого ви 
бачите на знімку. Не менш успішно трудиться він і ниві, 
виконуючи по півтори змінні норми.

Фото І. КОРЗУНА.

УРОКИ
ПОЛІТИЧНОЇ
АКТИВНОСТІ

Відомо, шо в роботі з молоддю особливе місце 
займає політична освіта. Якщо раніше нас задоволь
няла звичайна оглядова політінформація для учнів 
і навіть просто читання газетного матеріалу, то ви
ні цього вочевидь иедослть. Адже зараз стоїть пи
тання про глибоке вивчення матеріалів і документів 
XXV з’їзду КПРС і XXV з'їзду Компартії України. 
Тому партійна і комсомольська організації училища 
в основу ведення політичної освіти учнів поклали 
різні форми роботи: політінформація, усні журнали, 
теоретичні конференції, диспути, зустрічі з делегата
ми партійних з’їздів. Цс знаходить своє відображен
ня в річному перспективному і місячних планах іден- 
ио-виховної роботи. На кожний місяць склали графі, 
ки проведення загальноучилищпих і групових політ- 
інформацій.

Замість короткої політінформації перед першим 
уроком дирекція виділила спеціальний урок для по
літичного навчання всіх учнів, включивши ного в 
загальноучнлищнин розклад. Тематику загальних і 
групових занять скоорднновували, щоб уникнути дуб
лювання. Крім того, майже щотижня перед учнями 
і майстрами виробничого навчання в актовому залі 
виступають члени Товариства «Знання» Кіровського 
району і викладачі суспільних дисцнпліп з лекціями 
на політичні і економічні темп. Так, остання лекція 
иро міжнародне становище була прочитана лекто
ром В. В. ІвапічкіпиКі.

Хід кожного заняття і його результати знаходять 
свій відбиток на спеціальних сторінках у журналах 
теоретичного навчання груп.

Щоб тісніше- пов’язати теоретичні висновки і по
ложення XXV з’їзду КПРС. використовуємо місцеві 
матеріали наших обласних, газет, статистичні дані. 
Зокрема, обговорили статтю «За професією о учили
ще». в якій начальник- обласного управління проф- 
тсхосвіїи Д. І. Дузь висвітлив перспективний розви
ток профтсхосвіти на Кіровоградщині на десяту п’я
тирічку.

З оглядом подій по рідній країні і за рубежем ви
ступає щотижнева газета училиша. Нині запланова
но цикл передач по радіо під рубрикою - XXV з’їзд 
КПРС — найважливіша політична подія сучасності». 
Своєчасно міняємо газети у вітриттах періодичної 
г.реси, контролюємо використання періодики при ПІД
ГОТОВЦІ до уроків політекономії, регулярно ведемо 
перегляд телепередач у червоних куточках гурто
житків Велику роботу по підбору необхідної літе
ратури і пропаганді політичних матеріалів проводить 
бібліотека училища.

Використання різних форм політичного навчання 
учнів дає багато нового і цікавого, розвиває і підви
щує політичний рівень наших вихованців, спрямовує 
їхні помислі) па успішне здійснення накреслень XXV 
з’їзду КПРС.

П. ПАСІЧНИК, 
заступник директора Кіровоградського ТУ-1 
з навчально-виховної роботи.
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І Найбільш актуальне завдання
цтва. Це — ударна ,.

ників і працівників радгоспів.

їв березня і»Тв року

___ __ зростання зернового виробни- 
ділянка роботи сільських комуністів, усіх колгосп

Фото В. КОВПАКА.

ХЛІБЗ ДУМОЮ ПРО

(ІЗ Звітної доповіді Центрального Коміїеі у KHI С ХХ\

» ФОТОРЕПОРТАЖ

У десятій п’ятирічці кол
госпи і радгоспи одср- 

— жать 467 мільйонів тонн 
добрив замість 307 міль
йонів у дев’ятій. У півтора 
раза збільшаться поставки 
техніки, причому техніки 
більш сучасної, високо
продуктивної і різнома
нітної. Це дасть можли
вість підійти до того, щоб 
в основному завершити 
комплексну механізацію в 
зерновому господарств’, 
значно підвищити рісел» 
механізації в інших галу
зях землеробства, а та
кож у тваринництві.

(Із Звітної доповіді Цент
рального Комітеті/ КПРС 

XXV з'їзду КПРС).

З ПОЛЬОВОГО табору брига
ди відкривається широке 

видноколо: на пагорбах вже 
зійшов сніг, парує земля, а з 
низинах ще дзвенять весняні 
струмочки, розливаючись біля 
лісосмуги широким потоком.

— Чую, як земля дихає, — кому
ніст Олександр Олександрович Ча- 
плініський переводить погляд на 
членів своєї ланки по вирощуван
ню кукурудзи ІО. Островського, 
Л. Бабія, В. Кроппвннцького. — 
Ходімо до нашої техніки. Перегля
немо борони.

Першочергова турбота членів лан
ки — про вологу. Тут, у одному З 
найпівдеиніших господарств райо
ну, умови трохи гірші, аніж в су
сідніх колгоспах. Лісів немає. На 
третині площі, відведеній під куку
рудзу, грунти зруйновані текучими 
водами, супіщані, коли не закрити 
вчасно вологу, швидко _ втрачають 
її. Тож, механізатори дбають, щоб 
заборонувати ділянку якомога 
швидше, лише дозволить погода, 
готують техніку. Комсомолець Юрій 
Саморока щойно оглянув ділянку, 
Яку обробїііі снігорозорювачем, за
лишився задоволеним. Снігові бор-

А ПОЛЕ
гики утримують воду і земля жа
дібно вбирає її.

* * *
У колгоспі імені Карла Марк

са за роки дев’ятої п'ятирічки 
зібрали на круг 55,7 центнера 
зера кукурудзи. Ланка О. Чап- 
линського мала найвищі по
казники. Інколи збирали з кож
ного гектара майже 80 центне
рів зерна. А нинішнього року 
визначили рубіж — по 70 цент
нерів з гектара на площі 400 
гектарів.

Члени ланки, відділковий аг
роном С. Смілянець зібралися 
в будиночку механізатора, під
раховують, що зроблено для 
врожаю, А ланковий ще раз 
повторює, які роботи потрібно 
виконати:

— Внесемо під культивацію

На фото: зліва — зерно 
прагне землі; справа — член 
механізованої ланки по опро- 
іцуваніпо кукурудзи Дмитро 
СТЕЦЕИКО; внизу — сівалки 
на лінійці готовності.

ЧЕКАЄ...
на всій площі по три центнери 
мінеральних добрив, ще по два 
при посіві і підживленні. А сі
яти, як і в попередні роки, по
чнемо на день-два раніше, ніж 
земля на глибині заробки про
гріється до 8—9 градусів теп
ла. Саме в той час різко підні
мається температура, сходи бу
дуть рівними. Цього року, 
хлопці, потрібно все передба
чити, зробити, щоб нива була 
врожайною.

На площі 1247 гектарів посіють 
нинішнього року зернову кукуруд
зу в колгоспі. Механізована ланка 
О. Чаллннського одна із шести о 
господарстві. У першому відділку 
крім О. Чаплииського ланки очо
люють Б. Раденький, Ф. Слободе
нюк. у другому — А. Барський. 
Б. Кравець, М. Пструк.

— Лапка Миколи — комсомоль
сько-молодіжна, — розповідав го
ловний агроном колгоспу М. Дра

ган. — Працював Микола й ДО 
армії в пас. А оце повернувся в се
ло і доручили ми йому ланку. Ко
лн відвели плоту — 121 гектар, 
Микола сам її оглянув, поцікавився 
технологічною картою. Планом пе
редбачається зібрати з кожного 
гектара по 54 центнери зерна, >та 
юнак «запротестував»: «Ми у ви
гідному становищі, у нас найкращі 
землі у сівозміні. їіорадимось з 
хлопцями і заплануємо зібрати по 
70 центнерів зерна з гектара».

Такий рубіж і визначили молоді 
кукурудзівники. Зобов’язання під
кріпили економічними підрахунка
ми: восени під попередник — цук
ровий буряк — внесено на кожен 
гектар -іо тонн гною — сипцю, а під 
нинішній урожай — по З центнери 
суміші мінеральних добрив.

— Ланка вже хоч зараз го
това в поле, — запевняє М. Дра
ган. — Особливо старанно 
хлопці підготували грунтооб
робні і посівні машини та зна
ряддя. Підхопивши ініціативу 
хліборобів із колгоспу «Роди
на» нашого району — постави
ти на лінійку готовності до

Паруюча під весняним 
сонцем земля вже чекає 
на хлібороба. Перша вес
на десятої п’ятирічки. 8 
господарствах рбласті до 
неї готуються заздалегідь, 
аж ген ще з осені 75-го...

Колгосп імені Леніна 
Долинського району. Тут 
вже асе підготовлено до 
цьогорічної посівної кам
панії. Машинно-трактор
ний парк — в «бойовій го
товності». Готові вийти в 
поле 40 сівалок, 70 куль
тиваторів, відремонтова
но 160 тракторів. Коли 
взимку морози сковували 
землю, механізатори «під
ганяли» теорію, вивчали 
передовий досвід інших 
господарств, враховуючи 
недоліки минулорічні, 
складали чіткий план на 
перший рік десятої... В ни
нішньому році механіза
тори зобов'язались на 
площі 7150 гектарів, одер
жати по 30 центнерів з 
кожного гектара ранніх 
зернових. А механізована 
ланка Петра Стеценка 
планує виростити високо
врожайної кукурудзи по 
100 центнерів з гектара 
на площі 260 гектарів, Ми
нулорічний здобуток лан
ки — 60 центнерів куку
рудзи в зерні.

Механізатори колгоспу 
імені Леніна впевнені — 
слова вони дотримають...

дня відкриття роботи XXV з'їз
ду КПРС грунтообробний ін
вентар та збиральну техніку, 
члени ланки Миколи Петрука 
про завершення ремонтних 
робіт рапортували райкому 
комсомолу одними з перших.

Всі члени ланки ретельно ви
вчали агротехніку вирощування 
качанистої. Агроном відділку 
Д. Д. Чабанюк, агрохімік В. Д. 
Чабанюк, секретар парткому 
Б. С. Чопик, головний агроном 
колгоспу М, Є. Драган переда
вали хлопцям свої знання, свій 
хліборобський досвід. Щоб 
врожаїлася низа молодих ме
ханізаторів, щедро віддячила 
за турботу. Щоб дотримали во
ни слова. Бо у них від слова 
до його виконання шлях про
думаний і розрахований.

Ю. СТОРЧАК.
Колгосп імені Карла Маркса 
Ульяновського району.

БУДЬ
ПІОНЕРСЬКИМ 
КОМІСАРОМ

О ІД чого залежить успіх роботи піопер- 
ських загонів та дружин? Складових, зви

чайно, багато. Та зі мною погодяться, мабуть, 
всі: в першу чергу успіх залежить від того, хто 
повинен своїм вогнем запалити дитячі серця, 
повести їх в країну піонерію. Вже давно ми
нули ті часи, коли виникала суперечка: чи про
фесія старший піонерський вожатий? Саме 
життя підтвердило — професія! І до того ж 
нелегка. Бо не кожному під силу ростити з 
сьогоднішніх школярів справжніх комуністів, 
ростити в праці, виховувати в них любов до 
знань. Це може зробити лише освідчена, все
бічно розвинена, високоідейна людина. Наго
лошувалося на цьому й на XVII з’їзді ВЛКСМ, 
з цих позицій роботу з піонервожатими роз
глядає і міськком комсомолу. Особливо велику 
урагу звертаємо ми на добір кадрів.

В школах обласного центру працює 41 піо
нерський вожатий. Люблять піонери одинад
цятої школи Маргариту Федорову, їх одноліт
ки з тринадцятої — Світлану Новикову. Ціка
во живеться хлопчикам та дівчаткам з черво
ними галстуками в сімнадцятій, п’ятій, дванад
цятій школах. їх вожаті — добрі друзі своїх 
піонерів. Що ж потрібно, щоб стати ними? Де 
1 коли починається вожатий?

Керувати піонерами партія доручила комсо
молу. І тому шлях в піонерську науку розпо
чинається в райкомах та міськкомах комсомо
лу. Тут новачкам доводять значимість і необ- 

хіднісгь майбутньої професії, тут воші отриму
ють перші напутні слова. У великій і дружній 
сім’ї кіровоградських вожатих вже склалося 
чимало добрих звичаїв і традицій. Одна з них— 
збиратися всім разом, коли до них приходить 
поповнення. їм — теплі слова, піонерська пісня 
на дорогу, квіти; І галстук з рук старших і 
досвідчених колег.

Урочистість напочатку, звичайно, необхідна. 
Новачки відчувають, що їх прийняли в свою 
сім’ю. Та головне те, що працівники міськкому 
комсомолу цим не обмежуються. Адже вожа
тий — це вихователь, йому разом з шкільними 
педагогами необхідно вести піонерів у велике 
життя. А щоб зуміти це, йому потрібні знання. 
І політичні, і зага льноосвітні, і педагогічні. Ось 
тут і.стають необхідними і щомісячні семінари, 
що їх проводить міський комітет на базі кра
щих шкіл міста, і кваліфіковані лекції з педа
гогіки і психології, і зустрічі з комсомольськії, 
ми працівниками Багато корисного для вожа
тих приносять поїздки по .місцях бойової і 
трудової слави радянського народу в міста-ге 
рої Ленінград і Москву, екскурсії «Славний 
шлях піонерії КіровоградщниііА, спортивні зма
гання в Зна.м’янському лісі Так, тісно пов’я
зуючи свою роботу з комсомольським коміте
том, вчаться воші всім тонкощам піонерського 
життя. 7 вожатих в місті вибрані в керівні 
комсомольські органи, ІЗ — члени громадських 
міських організацій. Комсомольці з червоними 

галстуками завжди приймають активну у-часть 
в роботі бюро, пленумів, активів комітету. Іде 
теж відіграє неабияку роль в активізації піо. 
перських справ. А їх, оці піонерські діла, ми 
бачимо завжди. Це і щорічні традиційні зльоти, 
і по-справжиьому бойові змагання «Зірниці*, 
і факельні походи, і вечори червоних прапорів. 
Ще баї аго цікавого можуть розповісти піоне
ри міста про своє життя. І заслуга а цьому, 
безумовно. їх наставників.

Та є в нас ще й багато проблем. Ніде прав
ди дин часто в піонерські дружини прихо
дя іь випадкові люди, ті, що не збираються 
довго затримуватись в школі — тільки б пере
бути десь до вступу в Інститут. І тоді згасає 
вогник иойовптості В загонах і дружинах.

равп.іьнші добір кадрів — найактуальніше 
шігашія для нас, комсомольських працівників 
Ірапляються також випадки, що вожаті вико
ристовують старі, віджиті форми роботи А 
цс недогляд методистів. Над вирішенням 
м'ь, ,'ІІІТпПЬ п!\ащоє зараз міськком комсомолу, 
мкька Рада піонерської організації. І допома- 
[n'nJn’r Г1’ Х.™ осїм ^РЧСМ відданий пре- 

распо іу неспокійному народові — юним ле
нінцям нашої країни. Ми чекаємо на вас, при- 
сграсішх, активних. сміливих. Тих, хто здатний 
запалювати дитячі серця і вести їх за собою.

Л. СМИКОДУБ, 
секретар Кіровоградського міськкому 
комсомолу.
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ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 
С. М. КІРОВА).

І

„Молодий хсомуварг< З сшор.

Лау ренти РеспуГьгі ганської премії ім. Т. Г. Шевченка

«Прекрасна людина, один з кращих вождів партії, 
ідеальний зразок пролетаря», — так сказав про 
Сергія Мироповича Кірова Максим Горький. Весь 
життєвий шлях палкого трибуна — приклад само
відданого служіння партії і народу. Тридцять років 
присвятив він боротьбі за справу Леніна.

З сімнадцяти років С. ЛІ. Кіров — у лавах револю
ційних борціз. Астрахань і Кавказ знали його в часи 
громадянської війни як невтомного організатора пе
ремог Червоної Армії і партизанських загонів. У 
1921—1925 роках Сергій Мироновнч керує партійною 
організацією Азербайджану. З його ім’ям пов’язані 
відбудова і реконструкція нафтової промисловості.

Після XIV з’їзду партії ЦК ВІ\Г1(б) направляє 
С. М. Кірова до Ленінграда, де нею обирають сек
ретарем губному партії. Саме тут сповна виявився 
його організаторський талант як одного з найавто
ритетніших діячів Комуністичної партії. У 1934 році 
С. М. Кірова обирають секретарем ЦК ВКП(б). ІІа 
XVII з'їзді партії він виступив з яскравою промовою. 
Повернувшись до Ленінграда, готувався до виступу 
перед робітниками. Та раптова смерть на бойовому 
посту 1 грудня 1934 року від руки вбивці припинила 
життєвий шлях комуніста. Ця страшна звістка блис
кавично облетіла всю країну. Повсюдно на траурних 
мітингах трудящі висловлювали жаль і сум з приво
ду загибелі палкого трибуна, ненависть до ворогів ре
волюції, що відняли життя у кращого сипа нашої 
партії.

2 грудня 1934 року і в нашому місті відбулося тра
урне засідання міської Ради. Проходили численні 
збори колективів швейної і трикотажної фабрик, за
водів «Червона зірка», «Червоний профінтерн», «Ві
ялка», електростанції, друкарні, Карлівської Л1ТС. 
Трудящі вимагали суворої кари вбивцям. 27 грудня 
цього ж року президія міської Ради порушила перед 
Всеукраїнським Центральним виконавчим комітетом 
і Центральним виконавчим комітетом СРСР клопо
тання робітників передових підприємств, установ і 
організацій про присвоєння нашому місту імені С. М. 
Кірова.

В обласному державно?лу архіві зберігаються рі
шення президії міської Ради від 29 грудня 1934 ро
ку, де говориться:

«7. Для увічнення пам'яті С. /VI. Кірова спорудити 
в місті пам'ятник С. ЛІ. Кірову, а також поставити на 
привокзальній площі меморіальну дошку.

2. Видати і розповсюдити спеціальну брошуру з 
-біографією С. Лі. Кірова.

3. Організувать при музеї революції пересувну ви
ставку пам’яті С. Лі. Кірова.

4. Задовольнити клопотання трудящих місцевої 
МТС про перейменування її в Кі райську ЛІТО і'.

Постанову схвально зустріли трудящі міста. За 
ініціативою робітників заводу «Червона зірка» і за 
згодою міської Ради розпочався збір коштів для спо
рудження монументу. Тільки за три місяці було зі
брано 40 тисяч карбованців. Це — яскраве свідчення 
єдності народу й партії, визнання заслуг С. М. Кірова 
перед радянським народом. '

На запрошення міської Ради та міськкому партії 
25 березня 1935 року до міста Кірово приїхав відо
мий радянський скульптор, заслужений діяч мис
тецтв. професор Ленінградської Академії мистецтв 
Матвій Генріховнч Манізер. Він виборов право на 
конкурсі відлити з бронзи незабутній образ великого 
громадянина, палкого революціонера. Одночасно ро
бітники заводу «Червоний профіитери» вирішили па 
території свою підприємства встановити бюст С. М. 
Кірову. Урочисте відкриття відбулося 1 травня 1935 
року.

Людно було на центральній плоті міста 7 листопа
да 1936 року, у день святкування 19-ї річниці Вели
кого Жовтня. Трудящі відкривали пам'ятник С. М. 
Кірову.

У зв’язку із створенням Кіровоградської області у 
січні 1939 року, місто Кірово було перейменоване на 
Кіровоград. Під час Великої Вітчизняної війни па- 

. м’ятннки С. М. Кірову і В. І. Леніну фашисти вивез
ли до Німеччина. Після перемоги бронзові монументи 
знову були відкриті в нашому обласному центрі.1 В. САН ДУЛ,

краєзнавець,

І

О ДАЄТЬСЯ, не так давно Євдо- 
кія Колесник уперше вийшла 

на сцену Київського театру опери 
та балету імені Т. Г. Шевченка, а 
зараз ця співачка вже сала улюб
леницею не лиц-е киян. її ім’я відо
ме далеко за межами України.

Ще з дитячих років не тільки лю
била слухати українські народні піс
ні, в й сама співала — в шкільному 
хорі, вдома, в колі друзів. Щопраз- 
да сільська дівчина із Михайлівни 
Олександрійського району мріяла 
стати художником-модельєром і на
віть поступила до Київського техні
куму легкої промисловості, де 
постійно брала участь у художній 
самодіяльності. Скоро її голос при
вернув увагу керівника своєю кра
сою, а його володарка — глибиною 
розкриття змісту народної пісні.

Якось він запропонував молодій 
співачці виступити перед комісією, 
що набирала учнів на підготовчий 
курс Київської державної консерва
торії. Євдокія Колесник виконала 
пісні, що їх співала і в школі, і в 
технікумі, зокрема «Ой не світи, мі
сяченьку», «Чорнії брови», «Віють 
вітри».

Природно, що в її виконанні ще 
не було професійного вміння, але 
відчувалася щира задушевність, гли
боке відчуття образу і настрою піс
ні. Важко було дівчині вивчати ног- 
иу грамоту, опановувати закони л. 
зичного мислення. Відчувала вона 
також прогалини у загальній освіті, 
які довелося ліквідовувати плано
мірно напруженою роботою над со
бою. Вчилася Євдокія Колесник, по
чинаючи з підготовчого курсу і до 
закінчення консерваторії в класі за
служеної артистки УРСР Наталії Йо
сипівни Захарченко.

З великою любов’ю і теплотою 
розповідає зона про свою ученицю. 
«В студію Дуся прийшла з хорошим 
голосом, але не мала уявлення про 
художній спів, його культуру. З са
мого початку навчання завела собі 
щоденник, де занотовувала все, що 
вже зроблено і що потрібно зроби
ти. Така методика допомагала їй 
краще планувати процес навчання, 
здобути за порівняно короткий час 
грунтовні знання з фаху, музичної 
грамоти, історії, літератури».

Перший успіх прийшов до Євдокії 
Колесник у 1968 році на Республі
канському фестивалі творчої моло
ді. Наступного року молода співач
ка бере участь у IV Всесоюзному 
конкурсі вокалістів імені М. І. 
Глінки. Стажорка оперного театру 

І
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КОНЦЕРТІ! НАШИХ ГОСТЕЙ
Хто відвідай у ці березневі вечори Кіровоградську філар

монію. лишить ігадку про почуте і бачене надовго. То були 
не твнчайні ес і радні програми, а справді концерти дружби і 
взаєморозуміння між народами — така одностайна думка 
всіх глядачів на гастролях аргснтіпського квартету «Буенос- 
Айрес» (художній керівник Річард ТрабошіІ та київського 
ВІА «Гроно» (художній керівник Тарас Петрниенко). У кож
ному їх спільному номері відчутні були зіграність і мис
тецька єдність.

Надзвичайний темперамент у виступах аргснтінських гос
тей. щирість почуттів підкорили глядача, та.і гримів від 
овацій. Зарубіжні артисти донесли нам грізний шум океану, 
розкрили душу далекої країни. Незвичні романтичні мелодії 
зворушували кожного, паніть білетерки нагороджували ар- 
інстів оплесками. Причарувала глядача танцювальна пара 
Лі ліан і Роберто — своїм гарячим сксіраваїаптннм танго, 
дещо дивним для нас розумінням танцю. наївною, але ми
лою «Калинкою».

Молодий ансамблі. «Гроно» іюка-.ав цікаву програму пі
сень та композицій. Запала до ока молодість членів ан
самблю. їх бажання виконати кожен номер якнайкраще. КІ- 
ровоградці почули обробки українських народних пісень та 
твори радянських композиторів.

Т. СМОЛЕНЧУК.

імені Т. Г. Шевченка одержала чет
верту премію. Голова жюрі конкур

су, народна артистка СРСР І. Архи- 
пова відзначала: «Природа обдару
вала КолеСЧик типово українським 
голосом: дзвінким, летючим... і спі
ває вона музично, чисто. Але їй ще 
не вистачає вміння повністю розкрі
пачити голос, інколи він ніби затис- 
нутий. Якщо співачка доб’ється цьо
го, голос стане удвічі сильнішим».

Минали місяці наполегливої пра
ці, удосконалювалася виконавська 
майстерність. На Українському рес
публіканському конкурсі здобула 
першу премію Вдалим був виступ 
нашої землячки на IV Міжнародно
му конкурсі імені П. І. Чайковсько- 
го, який зібрав у Москві найталано- 
витіших артистів з усього світу. Го
лос Євдокії Колесник став одним із 
найприємніших відкриттів конкурсу 
Співачку з інтересом слухали про
славлені майстри — члени жюрі 
Марія Каллас (Італія), Зінаїда Паллі 
(Румунія), Марк Рейзен (Радянський 
Союз), Тіто Гоббі (Італія). Трапило
ся так, що при жеребкуванні укг,. 
їнській співачці дістався один із 
перших номерів. їй довелось від
кривати програму кожного туру.

Євдокія прекрасно справлялась з 
важкою конкурсною програмою. 
Коли появлялась на сцені ця стазна 
чорноока співачка в білому платті, 
в залі завжди лунали дружні оплес
ки. її впізнали, полюбили Адже во
на знаходила точний образ для сво
їх героїнь — ніжної Наталки із опе
ри Чайковського «Опричник», прим
хливої Катерини із опери Шабаліна 
«Приборкання непокірної», запаль
ної Леонори із опери Верді «Труба
дур» Солістка Київського театру 
опеои та балету імені Т. Г. Шевчен
ка Євдокія Колесник удостоїлася на 
цьому конкурсі третьої премії.
Т АЛАНОВИТЕ виконання обо-
' в’язкової програми — своєрід

ний’ підсумок багаторічної наполег
ливої праці над культурою спізу і 
підвищенням загального естетично
го рівня, праці, що підсвідомо по
чалася ще з шкільних років, там у 
степовій Михайлівці. Тоді Євдокія 

БУРХЛИВИЙ час пе
реживає тепер Іспа

нія. Не минає і дня без 
виступів іспанських тру
дящих проти спроб влас
тей зберегти устої режиму 
фашистського диктатора 
Франко, який помер на 
прикіиці минулою року. 
, У Мадріді, Барселоні, 
Більбао, Толедо та інших 
великих містах проходять 
масові демонстрації, мі
тинги і страйки, під час 
яких робітники, службов
ці, студенти вимагають 
проведення в країні справ
ді демократичних перетво
рень.
Про це свідчить все на
ростаюча страйкова бо-, 
ротьба іспанських робіт
ників Понад сто тисяч 
сталеливарників Більбао 
— найголовнішого промис
лового центру Басконії — 
цими днями провели 
страйк, вимагаючи, зокре
ма. докорінного поліпшен
ня свого матеріального 
становища. Страйк вилив
ся в криваву сутичку 
озброєної поліції з робіт
никами. Одного молодого 
робітника вбито. Кількох 
чоловік тяжко поранено. В 
іншому баскськсму місті 
— Віторії в результаті су
тички з поліцією вбито 
трьох робітників, десятки 
дістали тяжкі поранення. 
Поліцейська розправа з 
робітниками у Біюрії та 
Більбао сколихнула всю 
Іспанію і насамперед краї
ну басків. 8 березня 
близько півмільнопа бас
ків не вийшли па роботу 
на знак протесту, проти 
сваволі властей. Цей день 
був оголошений «Днем 
боротьби». І знову проти 
них було кинуто загони 
поліції, які з допомогою

не думала, що має голос, що по
винна вивчати вокальне мистецтво. 
Просто любила народну пісню, яка 
скрізь її супроводжувала, допома
гала переборювати труднощі нелеі- 
кого дитинства.

У 1973 роц; наша землячка бере 
участь у V Л\іжнародному конкурсі 
молодих оперних співаків, що від
бувся у Софії. Сюди з'їдалися біль
ше 50 майстрів вокалу, щоб висту 
пати перед авторитетним жюрі і 
вимогливою болгарською публікою.

Указом Президії Верховної Ради 
Укоаїнської PCP від І?
1973 року, за заслуги в 
радянського музичного і 
ного мистецтва Євдокії 

вересня 
розвитку 
театраль- 
Василіані 

Колесник присвоєно звання заслу
женої артистки республіки. З того 
часу провідна солістка Київської 
опери виступала з концертними 
прогоамами в Чехословаччині, 
Швейцарії, Франції, Канаді, Мексі- 
ці, Німецькій Демократичній Рес
публіці, Сполучених Штатах Амери
ки. І всюди концерти з її участю 
проходили з незмінним успіхом.

Багато часу наша землячка при
діляє громадській діяльності. Вона 
депутат Київської міської Ради де
путатів трудящих, одна з найактив
ніших учасниць військозо-шефсь- 
кої роботи. Була делегатом XV і 
XVI з’їздів комсомолу. На останньо
му — обрана членом Центральної 
ревізійної комісії ВЛКСАА. —

І ось новий успіх, нова радість. 
Цими днями гсстановою ЦК Кому
ністичної партії України і Ради Мі
ністрів Української PCP, Євдокії Ва
силівни Колесник за виконання ролі 
Катерини Ізмайлової в одноймен
ній опері Київського театру опери 
та балету-присуджено Державну 
премію Української PCP імені 
Т. Г. Шевченка.

Шанувальники її таланту, земляки 
щиро вітають молоду співачку з ви
сокою урядовою нагородою і зи
чать нових тверчих успіхів в розвит
ку радянського мистецтва.

В. КАНІЖАНСЬКИП.

ТРУДОВА
ІСПАНІЯ 

БОРЕТЬСЯ
зброї і гранат із сльозото. 
чивігм газом спробували 
зірвати цей масовий вис
туп трудового народу Іс
панії. На вулицях Більбао 
та інших міст Басконії бу
ло споруджено барикади. 
Поліція дістала відсіч. Во
ля трудящих до боротьби 
не була зломлена.

В одному ряду з робі г- 
иичою молоддю, яка веде 
боротьбу, перебувають і 
студенту, які виступають 
за перебудову системі: ос« 
віти на-демократичних на
чалах.

Іспанські робітники, 
трудяща молодь, студент
ство, не обмежуючись ви
суванням суто економіч
них вимог, виступають за 
негайне проведення широ
ких демократінших пере
творені. в країні, звільнен
ня по.тіїпчпих в'язнів, які 
досі знемагають у нор
мах Інакше кажучи, тру
довий народ Іспанії бо
реться за іе, щоб назав
жди Врятувати країну від 
ганебною минулого, відно
вити демократію ьа іспан
ській землі.

ТЛРС, j
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ГІМНАСТИКА 
СПОРТИВНА

ТАКІ КРАСИВІ 
ЧЕМПІОНИ

В Кіровограді, в гімнас
тичному залі ДЮСШ об.т- 
спорткомітету закінчився 
перший етап 
всесоюзних 
спортивної 
команд 
днтячо-юнацькнх спортив
них шкіл профспілок. 
Про підсумки напруже
ної спортивної боротьби 
розповідає заступник го
ловного судді змагань, 
майстер спорту, суддя все
союзної категорії, кандм- 

наук

фінальних 
змагань з 

гімнастики 
спеціалізованих

союзної категорії, 
дат педагогічних 
І. В. Соколова.

— Так, боротьба 
дійсно напруженою, 
же 74 спортсменки 
лися силами за програ
мою майстрів спорту, а 
21 — виконувала вправи 
кандидатів у майстри 
спорту. Серед учасниць 
змагань було чимало доб
ре відомих гімнасток: Ма
рина Останіна з Іжевська 
— член збірної команди 
країни, її землячка Надія 
Кисельова — учасниця 
збірної молодіжної краї
ни, Майя Сіманкова з Том
ська — призер першості 
ВЦРПС нинішнього року, 
Людмила Книшева з Рос- 
това-на-Дону — член збір
ної молодіжної країни, 
чемпіонка у вправах на 
колоді на приз газети 
«Коллсомольская правда» 
та інші.

Зрослу майстерність проіе- 
мопструпалн всі спортсмени, а 
особливо спартаківки з Воро
нежа. Торік на подібних зма
ганнях вони в командному за
ліку зайняли др>ге місце, а 
нині стали переможницями, 
набравши 125 очок. Па 23.5 оч
ка відстали від лідерів дівча
та з Томська, які посіли другб 
місце. На третє вийшла команд 
да Іжевська ((17,5 очка).

В особистому заліку 
найбільшого успіху доби
лася майстер спорту Ма
рина Останіна. Вона здо
була перемогу в багато
борстві, а також у впра
вах на колоді та вільних 
вправах. Срібний та брон
зовий жетони у багато
борстві завоювали Надія 
Кисельова та Світлана Ті
ток («Червоний прапор», 
м. Гродно). Нагород за 
перші місця у вправах на 
брусах та опорних стриб
ках удостоєні Гуля Лати- 

пова («Труд», Уфа) та 
Олена Бірюкова («Зеніт», 
Ленінград). '

Що стосується кірово
градських дівчат, то 
командне місце для них 
не визначалося, оскільки 
вони змагалися поза за
ліком. І хоч за складністю 
їх виступи мало чим від
різнялися від інших, да
лися взнаки відсутність 
досвіду, чистоти виконан
ня. Це й зрозуміло: адже 
єдина централізована шко
ла «Гімнаст», яку вони 
представляли, створена 
лише три місяці тому, і 
участь у цих змаганнях бу
ла скоріше розвідкою, пе
ревіркою боєм рівня під
готовки г.аших вихованок.

Дехто непогано про
йшов цю перевірку. На
приклад, майстер спорту 
Ірина Поперешніченко 
увійшла в число фіналіс- 
ток з опорних стрибків і 
зайняла сьоме місце з 
цього виду. Кандидат у 
майстри спорту Людмила 
Даніялова була дев’ятою 
з багатоборства.

17 березня розпочинає
ться чоловічий потік все
союзних змагань.

■■■■■клввмнинмч

була 
Ад- 

міря-

9 ГРУДНЯ 1975 року Президія Верхов
ної Ради Української PCP видала 

Указ «Про проведення виборів народних 
суддів районних (міських) народних судів 
в Українській PCP». У відповідності з ним 
Указом чергові вибори призначені па 11 
квітня 1976 року.

Згідно Конституції СРСР па радянський 
суд покладено почесне і важливе завдання: 
здійснення правосуддя, тобто проведення в 
судовому порядку юрмднчого захисту прав 
і "інтересів людніш в соціалістичному су
спільстві. Завдання правосуддя полягає 
також у забезпеченні точного і неухильного 
виконання законів всіма установами, орга
нізаціями, посадовими особами та грома
дянами.

Радянський суд — істинно народний, ви
браний народом, стоїть на сторожі інтере
сів народу та основ соціалістичного су
спільства. Конституція СРСР і конституції 
союзних республік, відповідні закони про 
судовлаштування в числі основних принци
пів організації і діяльності визначили, що 
всі судді та народні засідателі обираються 
знизу доверху, на основі загального, рів
ного і прямого виборчого права при таєм
ному голосуванні. Цс право мають всі гро
мадяни СРСР, котрим до дня виборів 
сповнюється вісімнадцять років.

Народний суддя повинен мати не лише 
певні юридичні знання, але н достатній 
життєвий досвід. Ось тому законом вста
новлено, що ним може бути будь-який гро
мадянин нашої країни не молодший 25 років.

«Положення про вибори районних (мі. 
ськп.х) народних суддів Української PCP» 
визначає, то на загальних зборах робігнн. 
ків і службовців, працівників сільського 
господарства висуваються кандидати у па- 

хродпі судді.
Особливі вимоги ставить радянський на

род перед тими, кого він буде обирати вер
шителем правосуддя. Бо паш суддя повинен 
бути високоідейним борцем за інтереси со
ціалістичної держави, права громадян. 
Всією своєю діяльністю суддя повинен ви
ховувати у громадян глибоку повагу до за. 
копу, почуття свідомого виконання норм і 
правил поведінки, бережливе ставлення до 
соціалістичної власності, високу дисципліну 
праці і ретельне виконання кожним свого 
громадського обов’язку.

Народні судді нашої області проводять 
значну роботу по. внкоиашио них завдань. 
Щодня до них ідуть десятки п сотні людей.

Д[?’ТЕ РДЖИСЬЕШІ!
ЗАКОННОСТІ

Зі своїми життєвими конфліктами, з сімей
ними незгодами приходять вони до судді і 
вій завжди вислухає уважно, дасть прак
тичну пораду, допоможе розібратися в 
складній життєвій ситуації.

Більше десяти років працюють народними 
обранцями Л. ГІ. Пазарук в Ііовоукраїв- 

‘ському районі, в Ленінському районі Кіро
вограда — С. С. Солодчсвко, С. Л. Зюзіп в 
Олександрії, С. С. Солдатов у Знам’янці.

До народного судді Кіровського району 
міста Кіровограда М. О. Вишетравки за
йшла молода жінка. Зі сльозами па очах 
скаржиться: чоловік п'є, вчиняє колотнечу в 
сім’ї, знущається... Маленькі діти... /Кити 
більше з таким чоловіком неможливо.

Па жаль, з такими скаргами, відзначає з 
гіркотою суддя, приходять нерідко.

Допомогти не лише дружині, матері, але 
і чоловіку, батькові побачити себе збоку, 
оцінити і зважити свої вчинки — в цьому 
вбачає свій службовий і громадянський 
обов’язок Микола Олександрович. Не раз 
доводилось йому викликати таких чолові, 
ків, дзвонити на роботу, з допомогою гро
мадськості вживати заходів, щоб поставній 
.подиву на правильний шлях. А коли все це 
не допомагає, виносити справу на суд.

Суд покликаний не просто вирішувати 
справи, але часто і долю тих, хто став перед 
законом. Та величезна відповідальність, яка 
покладена па суд, примушує його десятки 
разів зважувати і продумувати рішення.

Але суддя повинен бути твердим і непри
миренним, якщо перед судом постає небез
печний злочинець. З почуттям глибокої від- 
повідальпосі, з усією принциповістю суддя 
виносить вирок. Він суворо карає тих, хто 
заважає нам спокійно жити.

Свій багатий досвід судді передають мо
лоді. Старанно оволодівають складною про. 
фесією випускники .Харківського юридично
го інституту Олександр Ніколаєв, Віктор 
Полежай, Михайло .'їси.

Народні судді постійно підтримують зв'я
зок зі своїми виборцями, регулярно впсту-

11 квітня — вибори 
народних суддів

лають в робітничих колективах, в колгос
пах і радгоспах. У минулому році вони про
читали 1066 лекцій, провели 1020 бесід, 408 
вечорів запитань і відповідей на юридичні 
теми. Судді беруть активну участь у роботі 
правових народних університетів, постійних 
лекторіїв і кінолекторіїв, виступають но 
радіо і в ііресі. Завжди з великою цікавістю 
слухають виступи суддів Бобрпиецького 
району І. М. Чувашова, Знам’янського ра
йону І. С. Салія, Маловисківського району 
І. В. Яковлева.

Особливою турботою народних обранців 
є діяльність з правового виховання молоді. 
Вони часто виступають у школах, профтех
училищах, технікумах, молодіжних гурто
житках. Доброю "традицією стало- закріп
лення юристів за школами для допомоги 
ледколектнвам у правовому вихованні уч
нів. Тепле, батьківське слово судді, роз
повіді про права її обов’язки молоді допо
магають юнакам і дівчатам у становленні 
в житті'.

XXV з’їзд КПРС дав високу оцінку ді
яльності радянського суду. У Звітній допо
віді Центрального Комітету Леонід Ілліч 
Брежнєв сказав: «...ми приділяли і будемо 
далі приділяти постійну увагу вдоскона
ленню діяльності міліції, прокуратури, су
дів, органів юстиції, які стоять на варті 
радянської законності, інтересів радянсько
го суспільства, прав радянських громадян. 
Партія і держава високо цінять нелегку і 
почесну роботу працівників цих установ, 
дбають про те, щоб їх склад поповнювався 
підготовленими гідними кадрами».’

Напередодні виборів на зборах народні 
судді звітують про свою роботу перед ви
борцями. І всюди діяльність суддів по вико
нанню покладених на них завдань оцінює
ться позитивно.

11 квітня 1976 року кращим із кращих 
народ виявить свою довіру — обере в на
родні судді.

А. МЕРЕНКОВ, 
старішій консультант відділу юстиції 
Кіровоградського облвиконкому.

«НЕБЕСНІ» ПРОФЕСІЇ ДІВЧАТ
Порадь, дельотчицею.

Людмила ПЕТРОВА.
м. Світловодськ».

Редантор М. УСПАЛЕНКО.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

«Дорога редакціє!
Я з дитинства мрію стати 

можна надути цю професію.

0 Л Е К С А Н Д PІЙ С Б К Е МІСЬ К Е 
СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 1

льотних шкіл цивільної авіа
ції не приймаються. Ллє, псе 
ж Людмило, літати ти мо
жеш. На спортивних літаках. 
Щоб стати льотчицсю-спорт- 
смспкпіо. треба закінчити спе
ціальні курси ДТСЛАФ.
Па курси приймають дівчат 
піком під 18 до ЗО років.

Інші ж хочуть стати стюар
десами. Як повідомив началь
ник Кіровоградського аеро-

комітеті ДТСЛАФ А. П. 
ФАНОВА. Він пояснив, 
особи жіночої статі

НА ФОТО: ЗЛІВА - ДОВІЛЬНА ПРОГРАМА НА КИЛИМІ. ВПРАВИ ВИКОНУЄ ЛЮДМИ
ЛА КНИШЕВА; СПРАВА — АБСОЛЮТНА ЧЕМПІОНКА МАРИНА ОСТАНІНА.

Фото В. КОВПАКА.

порту В. Л. ПІЛЬЧУК, для 
цього необхідно звернутися 
до адміністрації аеропорту з 
заявою та направленням рай
кому комсомолу. Після про
ходження інструктахіу діяча- 
та працюють на літаках між
міського сполучення.

щоб працювати стюарде
сою на закордонних рейсах, 
потрібно мати пищу освіту і 
досконало знати хоча б одну з 
іноземних моп.

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

3 цим листом ми познайо
мили начальника авіаспорт- 
клубу при Кіровоградському

........... ....... . ......
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР! — 
орган Кировоградского обкоме 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград 50. вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-43*35. відділу пропаганди, 
відділу листів 1 масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного вихо?ання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торйплі,
м, Кіровоград, вул, Гліпкн, 2.
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НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Училище готує висококваліфікованих робітників з ■ 

середньою освітою, по закінченні училища учні одер’. 
жують диплом з присвоєним 3 розрядом за спеиіаль- • 
вістю. Диплом дає право вступу у вищип учбовий ■ 
заклад. Учні, що закінчили училище па «добре» і 
«відмінно», направляються в технічні вузи і на інже
нерно-педагогічні факультети.

Набір проводиться з таких спеціальностей: 
На базі 8 класів, з одержанням середньої освівг, 

строк навчання 3 роки:
токарі по металу;
електрогазозварники; 
сліосарі-електромонтажникн;
наладчики зварювального і газорізального облад

навші;
слюсарі механоскладальних робіт.
ІІа базі 10 класів, строк навчання 1 рік: 
машиністи мостових електрокранів (кравівникв); 
токарі по металу.
Для вступу па навчання необхідно подати такі до-* 

кументн: заяву і автобіографію, свідоцтво про осві
ту, паспорт або свідоцтво про народження, характе- . 
рустику зі школи, довідку про профілактичні щеп
лення, фотокарточки розміром 5X0 — б штук.

Зараховані в училище забезпечуються: з 3-річпим 
строком навчання: 3-разовим безкоштовним харчу
ванням, вихідним і робочим одягом та взуттям. З 
річним сроком навчання — стипендією в розмірі 30 
карбованців па місяць.

.Під .час. проходження виробничої практики учням 
виплачується 33 проценти заробітку.

Тим, хто потребує, надається безкоштовно гурто
житок.

Прийом заяв з 1 березня.
Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: Кіровоградська Область, м. Олен, 

сапдрія, с. Жовтневе, вул. Латунна, І. Телефон 
5-14-08. їхати автобусом «А» або «Б» до зупинки 
«Жовтнева».

ДИРЕКЦІЯ.
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