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парку імені В. І. Леніна...Огляд уміння піонерських комісарів у літньому театрі

САЛЮТ,
ПІОНЕРСЬКІ
КОМІСАРИ!

(Див. З сюр.)

...урочистий мар.и вулицями Кіровограда — 
цс незабутні моменти псжатського зльоту.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

по
ти- 

Чи ж готові

Той радісний, підпасений настрій, з яким приїхали до обласного центру вожаки юних .•іеігліиі

lia запрошення керівництва партії Арабського соціа
лістичного відродження і уряду Іракської Республіки 
з‘2’0 травня но 1 червня 1976 року з офіційним дружнім 
візитом в Іраку перебував член Політбюро ЦК КПРС, 

^Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Косішій.
Під час зустрічей і переговорів з Генеральним секре

тарем регіонального керівництва партії Арабського со
ціалістичного відродження, президентом Іракської Рес
публіки Ахмедом Хасаном Аль-Бакром та іншими ірак
ськими керівниками було всебічно розглянуто стан 
перспективи дальшого розвитку радянсько-іракського 
співробітництва.

Було підписано угоду про розвиток економічного 
технічного співробітництва між Радянським Союзом 
Іракською Республікою.

Сторони провели широкий обмін думками щодо акту
альних проблем сучасної міжнародної обстановки. Бонн 
констатували свою солідарність у боротьбі їіроги імпе
ріалізме, колоніалізму, неоколоніалізму, сіонізму та ра
сової дискримінації і" заявляють про сеоє прагнення 
сприяти досягненню соціального прогресу і міцного 
справедливого миру на землі. (ТАРС).
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СЬОГОДНІ вони на сво

єму посту. Біля штур
валів великих і маленьких 
кораблів^ з веселими, галас- 

г— ливнмп, непосидющими екі
пажами. Піонерські вожаті 
— вожаки дітвори. Як дос
відчені капітани, ведуть во
ни загони і дружини з моря 
Цікавого, океани Корисно
го, керуючись накреслен
нями XXV з'їзду КПРС. А 
на горизонті — нові цілі, на 
карті — повий курс, який 
'виробили спільно на облас- 

. кому зльоті піонерських ко
місарів.

«Найголовніший, найваж
ливіший і пайвідповідальні

ший маршрут вожатого — 
п'ятирічка, — підкреслив у 
своїй доповіді на зльоті 
вожатих перший секретар 
обкому комсомолу О. О. 
Скічко. — І повести ним 
червоногалстучну дружи
ну області треба так, щоб 
кожен з 95 тисяч піонерів 
побачив і зрозумів, як вті
люються в життя плани 
партії, щоб кожен відчув 
свою причетність до герої
ки трудових буднів Країни 
Рад».

Завдання значні, справ 
чимало. Запалити дітвору 
на боротьбу за глибокі й 
.міцні знання, посилити ідей
но-політичне виховання піо
нерів, узяти активну участь 
у міжнародних акціях ЦК 
ІЗЛКСМ і Центральної ра
ди Всесоюзної піонерської 
організації імені В. І. Лені
на — «Молодь —- за анти-

їм пер і а.тісти ч н у сол ід а р -
ність, мир і прогрес», «Піо
нери СРСР — дітям В’єтна
му», внести свій вклад у 
п’ятирічку ударних піонер
ських справ... Усього не На
звати. І в усьому цьому по
винні бути заспівачами 
над п’ять з половиною 
сяч вожатих.
вони до цього?

«Завжди напоготові!» — 
відповіли у своєму звернен*

ОРІЄНТИР КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ДІЇ
V щоденній практиці своєї роботи рай- 
* ком комсомолу використовує різні фор
ми розвитку трудової і громадської актив
ності членів ВЛКСМ, иеспілкової молоді. І 
тут невичерпний виховний потенціал несуть 
у собі моральні стимули до прані. *

Щоб моральне заохочення було ефективнішим, 
цього року ми вдосконалили організацію керів
ництва соціалістичним змаганням між комсо
мольсько-молодіжними колективпми. Тепер цю 
справу веде спеціальна комісія, яку очолює ін
структор райкому комсомолу Тетяна Іванова. 
Щокварталу комісія підбиває підсумки трудово- 
го суперництва, оголошує їх на сторінках район
ної газета «Будівник комунізму», називає імена 
крайніх но професії. Переможцям від імені рай
кому комсомолу надсилає вітальні листівки з по
бажанням дальших успіхів у роботі, щастя к 
особистому житті. Наприклад, такі листінки 
одержали нещодавно передові доярки колгоспу 
«Перше травня» Ніна Гадюкона I ЛюГ.ов Соро
мній, тракторист колгоспу «Побсда» Василь Мос
каленко, механік цеху конірольно-вг.мірювалі.нігх 
приладів т.і автоматики Ма.товисківського цукро- 
комбінату Володимир Кирнлов, продавщиця від
ділу «Іалантерея» районною універмагу Світла
на Чумак та інші.

Ми надсилаємо вітпльні лнсін й рідним ком« 
гсмольїнв-передоннкіїї. Так, у нашому районі 
широко відоме ім’я ланкової механізованої лан
ки по вирощуванню високих урожаїв кукурудзи 
Любові Ніколаєико — трактористки колгоспу іме
ні Леніна. Відзначилась вона на сівбі А цієї вес
ни. Годі й вирішили в райкомі направити бать-
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иі до піонерських комісарів 
Кіровогр’адщиин учасники 
обласного зльоту. — Схви
льовані й натхнені увагою, 
довір’ям партії, які яскра
во висловлено у привітанні 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва пер
шому Всесоюзном}' зльоту 

■ вожатих, ми обіцяємо пра
цювати творчо і дерзновен
но, віддати всі свої сили 
священній справі комуніс
тичного виховання підрос
таючого покоління!»

...На вітрах неспокою ви
ходять па рейди п'ятирічки 
червоногалстучні вітрильни
ки. Успіху вам, екіпажі! Си
ли і впевненості вам, капі
тани! Цікавих і добрих 
справ у дорозі!

нам молодої трактористки. Миколі Івановичу та 
Ліарії Григорівни Всргелесам, листа з подякою за 
ви .чокання доми і.

Де б не працювала молода людина — бі
ги верстата чи на будові, на фермі чи в 
полі, — головним мірилом оцінки її роботи 

— неряд з кількістю є і якість зробленого. Бо

І вимпел, 
і вітальний
ЛИСТ
ж девіз нашого трудового суперництва —• 
«П'ятирічці ефективності і якості — енту
зіазм і творчість молодих!» Ми вирішили 
щокварталу присвоювати почесне звання 
«Відмінник якості» тому виробничникові, 
який доб'ється високої якості продукції і 
якого назвали в числі кращих по професії. 
Нині грамоти райкому комсомолу, то за
свідчують не звання, вручаємо поки то 
кращій молодій доярці і а механізаторові

ЧЕТВЕР, 3 червня 1976 року Ціна 2 коп. ' \

базі 
коо-

організаційних 
управління сіль- 
господарством у 

прийняв відпо- 
постанову. ЦК 

вважає, говорить- 
що вті-

розвиток 
сил, ука- 

постанові, 
вимагає

району. В майбутньому, детальніше розро
бивши положення про присвоєння цього 
почесного звання, плануємо визначати від
мінника якості і серед представників інших 
професій.

Сказане вище стосується здебільшого індиві
дуального змагання. Правда, я не зі вдав такої 
важливої його форми, як професійні конкурси 
молодих виробничників, шо проводяться у нас 
теж з ініціативи райкому комсомолу. Прагнемо 
активізувати й трудове суперництво між комсо
мольсько-молодіжними колективами. З ініціативи 
райкому комсомолу молоді механізатори двох 
злшіськнх колгоспів -• «Перше травня» та імені 
Свердлова — розгорнули боротьбу за присвоєння 
комсомольсько-молодіжному когектнвові-пере- 
можцеві імені нашого земляка Гсрог. Радянсько
го Союзу Петра Велігіпа. В першому кварталі 
цього року успіх буа за молодими механізатора
ми тракторної бригади № 1 колгоспу с Перше 
травня», де групкомсоргом Микола Ковальов.

Моральне заохочення завжди ггажалося 
високоефективним, загальнодоступним ме
тодом виховання молоді. Тож ми постійно 

вишукуємо нові форми, вдосконалюємо іс
нуючі, виходячи з головного — навчити 
молоду людину працювати високопродук
тивно, доброякісно, економно, з почуттям 
особистої відповідальності за доручену 
справу.

К. УМРИХІН,
другий секретар Маловнсківського 
райкому комсомолу.

Про дальший 
розвиток 

спеціалізації 
і концентрації 

сільсько
господарського 

виробництва
Центральний Комітет 

КПРС, обговоривши вне
сені Генеральним сек
ретарем ЦК КПРС то
варишем Л. І. Брежнє
вим препозиції про 
дальший розвиток спе
ціалізації і концентрації 
сільськогосподарського 
виробництва на 
міжгосподарської 
перації та агропромис
лової інтеграції, вдоско
налення 
ферм 
ським 
країні, 
відну 
КПРС 
ся в постанові, 
лення в життя цих вели
ких заходів, схвалених 
XXV з’їздом КПРС, є 
назрілою необхідністю і 
матиме величезне полі
тичне, економічне й со
ціальне значення.

Дальший 
продуктивних 
зується в 
сб єктивно 
приципово НОБСГО підхо
ду до організації сільсь
когосподарського ви
робництва, більш глибо
кої його спеціалізації. 
Об’єднання зусиль гос
подарств з метою широ
кого використання до
сягнень наукссо-техніч- 
ного прогресу.

Центральний Комітет 
КПРС вважає, що спеці
алізація і концентрація 
сільськогосподарського 
виробництва на базі ши
рокого кооперування, 
переведення його на су
часну індустріальну ос
нову — це лхагістраль- 
ний напрям дальшого 
розвитку соціалістично
го сільського господар
ства, новий етап прак
тичного здійснення ідей 
ленінського кооператив
ного плану б умовах 
розвинутого соціалізму.

Центральний Комітет 
КПРС висловив тверду 
впевненість у тому, що 
заходи по гроведенню 
спеціалізації і концент
рації сільськогосподар
ського виробництва на 
базі міжгосподарської 
кооперації та агропро
мислової інтеграції, які 
є практичним здійснен
ням одного з головних 
напрямів аграрної полі
тики на сучасному етапі, 
могутнім фактором ус
пішного виконання зав
дань, поставлених XXV 
з'їздом КПРС, зустрінуть 
одностайне схвалення 
всієї партії, всіх трудя
щих і будуть сприйняті 

і як життєво необхідна 
справа, яка має величез
не значення для 
шого зміцнення 
міки країни і 

І ня добробуту 
І кого народу.

даль- 
еконо- 

підвищен- 
радянсь-

(ТАРС).



-Я стор „Молодий комунлра

У квітні переможці у соціалістичному змаганні серед молодик виробнич
ників з усіх районів Кіровоградщини за путівками Бюро молодіжного ту
ризму «Супутник» побували в Болгарії. Всюди наші земляки відчували щиру 
теплоту, і непідробну гостинність народів братньої країни до радянських лю
дей, до першої в світі країни соціалізму. Кіровограді^ побували у нестарі
ючій і вічно молодій столиці Болгарії — Софії, відпочива ш у Варні, Пле- 
вені, Толбухіні. Як дорогих гостей, хдібом-сіллю, букетами квітів зустріча
ли кіровоградців у місті-побратимі—Толбухіні, У цьому номері пропонуємо 
читачам розповідь керівника туристської групи, другого секретаря обкому 
ЛКСМ України І, Гнибіденка про перебування наших земляків у Добруд- 
жі.

ДОБРИДЕНЬ,
ДОБРУДЖА!

зустрілися 
щоб вам 

приємно і

Приємно, коли знайомство почина
ється з посмішки. Вона немов знак 
довіри: люди, з якими ви 
і ще не знаєте їх, хочуть, 
відразу ж з ними стело 
легко.

Що в будь-якому місті
радянських людей зустрічають 
рідних, ми знали ще до приїзду 
Болгарію, і переконались 
відпочиваючи у Варні. Ми 
па туристів із Кірокоградщини. Трид
цять шість юнаків і дізчат з усіх ра
йонів області. Та зустрічі у Толбухіні 
— місті-побратимі Кіровограда — пе
ревершили всі сподівання. Нас зу
стрічали як дорогих, найрідніших 
гостей. Хлібом-сіллю, букетами кві
тів, і скрізь розквітали посмішки, 
скрізь у Добруджі знайомство почи
налося з них.

— Добре дошли, другарі, — віта
ли радянських туристів перед в’їз
дом до міста перший секретар Тол- 
бухінського окружкому ДКСМ Іван 
Станев, члени окружкому ДКСМ 
Стоян Стоямов та Желе Желев. — 
Запрошуємо до нашого щедрого і 
гостинного краю — Добруджі.

А в Толбухіні, біля приміщення 
окружкому ДКСМ, нас зустрічали 
молоді робітники міста, хлібороби на
вколишніх сіл. Тільки вийшли з авто
буса, як до нас потягнулися десятки 
дружніх рук. Кірсвоградцям вручи
ли червоні гвоздики — такий доро
гий і зрозумілий для всіх символ.

— Добрий день! — знайомилися 
кірозоградці.

— Добр ден! — відповідали тол- 
бухінці.

Вулиця біля приміщення окружко
му ДКСМ перетворилася у своєрід
ну площу дружби, де привітання 
змінювалися піснями, де щиро і зро
зуміло ззучало слово «другар».

На пагорбі Ялинджа ще здалеку 
видно пам’ятник радянському солда
ту. На граніті добруджанці висікли: 
«Слава радянським воїнам — нашим 
визволителям!» Поряд з пам'ятни
ком — обеліск на честь добруджан- 
ців, що загинули з роки Великої 
Вітчизняної війни. У цьому священ
ному для болгарських і радянських 
людей місці, куди ми прийшли по
класти живі квіти, і потім біля па
м’ятника маршалу Ф. І. Толбухіну 
відбулися мітинги. Всі дні перебуван
ня 9 Добруджі, де б не бували наші 
земляки — на машинобудівних заво
дах «Маяк» чи «Метал», 
томатів високої напруги 
мислових комплексах, у 
болгаро-радянської

або селі
як 

в
у цьому, 
- це гру*

заводі ав- 
чи в про- 

будинку 
дружби чи в 

школах — скрізь зустрічали радісно, 
скрізь виникали мітинги дружби. Ми 
постійно відчували братерську теп
лоту і на офіційних прийомах, і на 
вулиці, Ми постійно відчували любов 
болгар до нашої країни, до КПРС і 
В. І. Леніна.

На зустрічі в 
перший секретар

окружкомі ДКСМ 
Іван Станев, зна

йомлячи із життям молоді, згадав 
слова першого секретаря ЦК БКП 
Тодора Живкова на заключному за
сіданні XI з їзду комсомолу Болгарії 
про те, що життєдайна дружба і спів
робітництво з Радянським Союзом,

ось один

бойове братерство з 
партією Леніна, з радян
ським народом — вели
ке завоювання, запору
ка побудови комуністич
ного суспілоства в Бол
гарії.

— Берегти, зміцнюва
ти і розвивати болгаро- 
радянську дружбу — 

основних непорушних за- 
залишили нам покоління

з 
ПОВІТІВ, які 
Дмитра Благоєва і Георгія Димитро
ва, — сказав Іван Станев. — Ті запо
віти — програма дій молодих бол
гар.

Болгарія звершила шосту п’ятиріч
ку. Те, що вчора визначало слово 
«завдання», сьогодні молоді добруд
жанці разом із старшими товариша
ми втілили в конкретні діла. Доб- 
руджа — край хліборобський. Нині 
тут нікого не здивуєш 100-центнерни- 
ми врожаями зернової кукурудзи, 
50—60-центнерними —■. озимої пше
ниці. Навіть минулий, несприятливий 
для сільського господарства рік, був 
успішним, 
прийнятим 
валової сільськогосподарської 
дукції збільшилося майже на 8 про
центів.

Нинішнього року в Болгарії перед
бачається збільшити виробництво 
промислової продукції на 9,2 про
цента, сільськогосподарської — на 5.

Про плани молоді Добруджі у 
втіленні цих накреслень ми довіда
лися не лише із розповіді Івана Ста- 
нева, а і від молодих хліборобів у 
кооперативах.

І Іреселенци, Ловчанци, Орляк, 
Зедрина. У цих селах округу побува
ли кіровоградці. Раніше чули про ці 
населені пункти із звітів про роботу 
міжнародного клубу меледих меха
нізаторів «Кіровоград — Толбухін». 
Тепер же зустрілися із членами клу
бу безпосередньо на робочих міс
цях. Із досвідом друзів дома озна
йомлять односельчан механізатор 
колгоспу імені Карла Маркса Кіро
воградського району Григорій Кух
та, голова колгоспу «Рассвет» Боб- 
ринецького району Андрій Радкевич, 
доярка колгоспу імені Димитрова 
Вільшанського району Валентина Ян
ченко, економіст колгоспу імені Ва- 
іутіна Кіровоградського району На
дія Щербина та інші члени групи.

Балчик. У цьому 
ського округу 
квітня, 
ських зборах 
«Всі, як один, вийдемо 
гичний суботник». Того дня хлопці 
дівчата були на нсгах 
сонця. Хвилювалися, 
відзначити далеко від 
цей день особливо — комуністич
ною працею. До місця роботи, на 
околицю Балчика, їхали з піснею. 
Нас проводжали місцеві комсомоль
ці. «Ми доглядатимемо скЕер», — 
запевнили юнаки і дівчата Балчика. 
На видному місці вони помістили 
напис: «Цей сквер посаджено турис
тами Кіровоградської області в день 
комуністичного суботника 17.IV.1976 
року».

Від’їжджаючи з Балчика до Софії, 
кожен з нас дав слово: якщо дове
деться бути в братній країні, обо- 
в язково відвідати це чудове місто, 
місто, де в день комуністичної пра
ці посадив деревце на вічну згадку 
і дружбу.

Завдячуючи своєчасно 
заходам, виробництво 

про-

місті Толбухін- 
ми відпочивали 17 

Напередодні на комсомоль- 
прийняли рішення: 

на комуніс- 
й 

ще до сходу 
Кожен хотів 

Батьківщини

І. І НИБІДЕНКО, 
другий секретар обкому ЛКСМ 
України.

НА БАМ1—ВОГОНЬ ПОДВИГУ
Були поході! «Шляхами сланії бать

ків», були уроки мужності, спалахували 
вогні військово-спортивних ігор «Орля» 
Фа «Зірниця». Але був ще й інший на
прям У роботі комсомольської організа
ції нашої школи — патріотичне вихован
ня юнаків і дівчат у трудовій діяльності.

Завітав до пас старий більшовик А. І. 
Щсрба, виступив зі спогадами про ге
роїку праці перших п’ятирічок, розповів 
про комуністів 20-х років. Цікавою була 
Зустріч школярів з делегатом XXV з’їз
ду КПРС О. О. Кошурком.

У школі триває змагання під девізом 
«Піонерські рейки — БАМу» — учні 
Прагнуть зібрати якнайбільше металоло-

му для магістралі віку. І ось напередодні 
суботника до нас зайшов черионозорі- 
вець А. В. Вікторов, який брав участь у 
прокладанні БАМу. Як очевидець і учас
ник звершень молоді на Всесоюзній бу
дові, він розповів піонерам і комсомоль
цям про ентузіазм творців магістралі, 
про їхні патріотичні починання.

Мета всіх цих заходів -— ще раз на
гадати учням, то в житті завжди є міс
це для подвигу,

II. ЖУЙВЛН, 
секретар комсомольської організа
ції Кіровоградської школи-інтер- 
п ату № 2.

ХЛОПЦІВ виряджали в армію. Для не
великого села, де всі знають одне одно

го, де значна частина жителів перебуває в 
далеких чи близьких родинних зв'язках, по
дія ця має неабияке значеная. Проводжа
ти вийшли і дорослі, і діти.

Батьки давали хлопцям напутнє слово, 
ветерани-діди, на грудях яких виблискува
ли ордени і медалі, наказували бути доб
рими воїнами, бо, і хоч небо мирне, та на
городи існують, і нехай не переводяться в 
селі орденоносці.

Стояла серед проводжаючих і Валентина. 
Не розуміла, чоі о у баїатьох зволожені очі. 
Навпаки. Радіти треба. Мине час, поверну
ться до рідного села. Впевнена, бо добре 
знає своїх товаришів. .

— Чого зажурилися, дівчата? — гукнула 
подругам. — 'Іаких орлів проводжаймо! Не 
осоромлять аврамівців. Правильна, хлоп
ці? Л час плине швидко, не встигнемо й ску
чити.

Па якусь мить стих гамір, завмерла гар
мошка. Виходили юнаки з двору, крутою 
стежкою піднімалися до лісу. Віт: оживав, 
одягався в зелене убрання. Різноголосся 
пташиного співу доливало з гущавини.

— Чуєте? — весело спитала Валентина. 
— Птахи співають. А пернаті, від матері 
чула, щастя віщують.
’— Тобі, Валентино, птахи завжди віщу

ють îïoïc», — тихо промовив кароокий сусі
да. — Щаслива. Кажу не від заздрощів. 
Не кожен у твої літа таку шану має. Че
рез два роки до тебе й не підступншся.

— Це дивлячись чим займатися ці два 
роки, — сказала у відповідь. — Байдужих 
і ледачих слава обходить стороною, а щас
тя від них в ліс тікає.

...Валентина Медведєва щодня проходила 
цією дорогою повз густий Аєрамівєький 
ліс, добираючись до школи, що в сусід
ньому селі. Слухала чарівний спів соловей
ка... Мабуть, оці ні з чим не зрівнянні мело
дії, нерозгадані таємниці лісу ії породили 
в юній душі любов до природи, до всього 
живого. Приходила додому, частенько чу
ла розмови про Квіток, Лисок, Циганок.

У сім’ї Медведєвих навколо свійських 
тварин створювався свого роду культ. 
П’ять сссгср у Валі, і майже всі починали 
свій трудовий шлях на молочнотоварній 
фермі.

Кілька років вечорами приходила Вален
тина, щоб допомоги! старшій сестрі Гали
ні порати худобу. Т. О. Якименко, завідую
ча фермою, не здивувалася, коли після за
кінчення школи Валентина зверну ,ася до 
неї.

Ферма, яку очолює комуністка Якименко, 
— одна з кращих у колгоспі імені Петров- 
сьь.ою. Першість у соціалістичному змаган
ні постійно виборює, перехідний Червоний 
вимпел правління колгоспу міцно вдержує. 
Рідко кому віддають його доярки, а якщо 
й віддають, то зовсім ненадовго. Вміла на
ставниця, член райкому партії, Таїсія Оле- 
фірівна виховала немало хороших доярок. 
Давно приглядалась і до Валентини. Тому 
й не вагалася.

— З радістю приймаємо тебе у свій ко
лектив, дочко. Та є тільки одна вільна гру-

па корів. Покинула їх колишня доярка. 
Важка група, надої не з високих.

Вони стояли біля ферми. На пагорбку 
шуміли тихо дуби, шелестіли клени. Десь у 
глибині їхніх крон співали пташки. Раи- 
том з крислатої тополі знялася зграйка 
шпаків і сіла на подвір’ї.

— Бачите, Таїсіє Олефіріві’о, пташки 
прилетіли? Вони мені завжди віщували 
щастя. — Трохи помовчала, потім рішучо 
додала: —• Беру корів. Нічого, що непро- 
дукгивні.

Вже наступного року комсомолка здиву
вала всіх. Валентина зуміла обійти бага
тьох досвідчених доярок. Першістю посту
пилася тільки своїй подрузі Валентині Гор-
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батюк. Між дівчатами розгорілося напру
жене трудове суперництво. Воно немов 
додавало сили обом.

— Не влаштовує мене такий розподіл 
місць, — напівжартома, напівсерйозно ска
зала подрузі Валентина Медведєва. — 
Обійду тебе...

На початку року Валентина очолила зма
гання серед доярок господарства Уже в бе
резні, в дні роботи XXV з’їзду КПРС, до
вела щодобовий надій гід коропи до два
надцяти кілограмів, а за чотири місяці во
на одержала молока по і 122 кілограми. 
Це найвищий показник у колгоспі, однії з 
кращих у районі.

По роботі й шана. Ім’я Валентини Мед- 
ведєвої занесли на колгоспну Дошку їм- 
шани, їй вручили перехідний Червоний вим
пел комітету комсомолу. Напередодні Пер
шотравня колектив ферми тепло вітав мо
лоду доярку.-її нагородили Грамотою 
Центрального Комітету .'1КСМ Україні!.

— Це аванс на майбутнє, — усміхається 
дівчина. — Моя мрія — чотиритисячний 
рубіж. Знаю, нелегко буде. Але свого до
б’юся.

Віриться, що мрія Валентини справдить
ся. Працює вона всього три роки. Та й за 
цей час усіма своїми ділами член комітету 
комсомолу, депутат сільської Ради Вален
тина Медведева довела, що слово у неї 
тверде.

Ю. МАТІВОС,
Кіровоградський район.

я TOL’.agw-i жкаажзая
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„ЧОМУ ТРАКТОР СТРИБАЄ?“
Під таким заголовком у 

номері газети за 29 квітня 
було надруковано замітку, 
в якій ішлося про недоліки 
в роботі Березівської май
стерні Устинівського ра
йонного об'єднання «Сіль
госптехніка». Вказувалося, 
зокрема, що працівники 
майстерні за дев ять міся
ців не спромоглися як 
слід відремонтувати трак

тор колгоспу імені Бо- 
женка Кіровоградського 
району, двічі доставляли в 
господарство несправний 
Т-54С, а потім забирали 
його назад.

Як повідомив головний 
інженер районного об’єд
нання «Сільгосптехніка» 
А. Палений, трактор пола
годили на цей раз добро

якісно. Замітку обговори
ли на загальних зборах 
робітників Березізської 
спецмайстерні. Створили 
комісію, до якої ввійшли 
народні контролери, ре
монтники, спеціалісти. Во
на встановила контроль за 
прийманням і видачею 
тракторів після ремонту.

Завідуючий майстернею 
О. Д. Гребенюк та експе
дитор В. О. Груша оплати
ли вартість транспортуван
ня трактора з майстерні 
до колгоспу і в зворотно
му напрямі.

жні.’іовнй масам, >ї Балашіакн народився ще один 
Фото М. НОЖНОВА.
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НА СЦЕНІ —
ГУМОРИСТ И Ч- 

НИЛ - ТАНОК 
«ШЕВЧН К 11». 
ПОГО ВИКОНУЄ 
АГ І Т к У л ь Т- 
Г.РИГАДА ЗНА- 
М’ЯНСЬКО ТО 
ТЕХНІЧНО ГО 
УЧИЛИЩА № 2.

Фото 
І. НАЗАРАТ1Я.

ЗАМОВЛЕННЯ

САЛЮТ, ПІОНЕРСЬКІ КОМІСАРИ!
було 323 на зльоті. Різних за віком, характерами, темпераментом 

юнаків і дівчат. І водночас таких схожих — усміхнених, життєрадісних, не
посидющих, з червоними галстуками на грудях. Піонерські комісари області. 
Кращі з кращих. Хто вони? Що привело і веде їх у загони юних ленінців? 
З якими думками і настроєм приїхали вони до Кіровограда?

зліт вожатих:
ІМЙЕШ
Неля Рибалко:
«Довір’я окрилює»

Про вожату Гайворонської серед
ньої школи № 5 — делегата першо
го Всесоюзного зльоту піонерських 
вожатих — ми розповідали напере
додні її від’їзду до Москви. І ось в 
Кіровограді Неля Гаврилієна, щас
лива, схвильована від гоїздки, поді
лилася езоїми враженнями...

— Без сумніву. Всесоюзний зліт 
вожатих — одна з найголовніших і 
на»щасливішпх подій мою життя. 
Важко виділити щось серед цих 
травневих днів — стільки памятно
го, стільки дороюго! Вітальний лист 
Леоніда Ілліча Брежнева, вручения 
Рапорту від України Центральному 
Комітетові комсомолу, покладання 
вінків до Мавзолею Леніна, зустріч 
з журналістами «Комсомолки», 
святковий вечір в Остгі.-кіні... Го
ловний висновок — ми, вожаті, від
чули таку увагу до себе, таке до
вір'я, що окрилюєшся на нові, ще ці
кавіші справи...

Андрій Плющ: ,
«Сміливіше, хлопці!»
Десять років працює старшим пі- 

онервожатим у сімнадцятій серед
ній школі Кіровограда друг дітвори.

— Вожатий — моя єдина профе
сія. І не поміняю її ніколи. Мені до
велося побувати одною разу в ролі 
вчителя. Ніби й споріднена спеці
альність, однак, з полегшенням від
чув себе тільки тоді, коли знову 
одягнув червоний галстук і пірнув у 
вир дитячих радощів, справ, захоп
лень. Жаль тільки — ще мало хлоп-

ців обирають цю професію. Думаю, 
незабаром настане той час, коли, як 
у тридцяті роки, слово «вожатий» 
буде вживатися частіше в чоловічо
му роді, аніж у жіночому. Сміливі
ше, хлопці!

Віктор Хохлов:
«Ні з чим незрівнянна 
радість»
На зльоті кожен знав його синю 

форменку курсанта льотно-штур
манського училища і щиру відкриту 
посмішку. Як і те, що в учнів 6-В 
класу Кіровоградської двадцять п’я
тої восьмирічної школи, де Віктор 
уже другий рік загоновим вожатим, 
— справжній піонерський комісар.

— Інколи запитують: «Робота за
гонового вожатого більше дає чи 
більше забїірає?». Відповідати важ
ко: для мене немає більшої радості, 
аніж бути з дітьми, жиги їхніми 
інтересами, виконувати їхні бажан
ня. Майже щодня буваю в своєму 
загоні імечі Гастелло, чимало тур
бот в комітеті комсомолу училища, 
де відповідаю за шефський «Клуб 
друзів чсрвопогалстучііих». Здаєть
ся, часу і енергії це забирає чимало. 
Але відбери в мене ці турботи — і 
я вважатиму себе людиною, обді
леною життям! Хочеться, щоб ком
сомольці інших навчальних закладів 
і підприємств міста частіше йшли в 
піонерські загони. А може їм треба 
допомогти? Створити б у Кірово
граді школу піонерського резерву. 
Скількох справжніх друзів мали б 
юні ленінці!

Сотні бійців поховано тут. І щороку 
дев'ятого травня пам'яті загиблих 
— піонерський салют дружнішої лі
нійки. Тридцять років після імені 
Петра Івановича Волошина чулася 
відповідь: «Загинув смертю хороб
рих». Але одного разу рані ом про
звучало інше: «Я живий, люди, жи
вий!». Схвильований стояв перед 
дітьми, перед своїм, викарбуваним 
на братській могилі, іменем солдат 
Великої Вітчизняної війни. ГІегро 
Іванович Влоїшш — механізатор з 
Челябінської області, приїхав на за
прошення червоних слідопитів. 
Близько двохсот імен визволителів 
села розшукали юні ленінці Вапва- 
рівської восьмирічки, яких сімнад
цять років очолює старша иіоіісрво- 
жата Лідія Кабанець. Сотні рідних, 
близьких, з усіх куточків країни ді
зналися завдяки їм про останнє 
пристанище, останні хвилини життя 
батьків, синів, чоловіків — полег
лих солдатів Вітчизняної. І з усіх 
куточків країни летять листи вдяч
ності піонерському комісару.

«Люди, я живий!»
Чотири братських могили в селі 

Варварівці Долинського району.

ДОЛІ
Вожатська сім'я
Дев'ять років тому приїхали в се

ло Петрокорбівку Новгородці всько- 
го району мати й спи Ягодиновп. На 
могилу чоловіка і батька, який за
гинув у роки війни. Про це написа
ли їм до Свігловодська червоні слі
допити місцевої восьмирічки. Цей 
день став особливим ще однією по
дією. Приглянулась гостеві'вожата 
— керівник червоних слідопитів, і 
залишився він у селі не тільки по 
листу піонерів, а й за велінням сер
ця.

Побралися, створили сім'ю. Але 
інтерес до школи живе в обох. У 
Люди — як у старшої піонервожа- 
тої Пстрокорбівської восьмирічки, у 
Івана — шофера колгоспу імені Мі- 
чуріїїа — як у вожатоїо-ииробішч- 
ннка. і працюють вони так, що піо
нерські комісари Новгородківськогз 
району делегували Ягодішовпх на 
обласний зліт вожатих, як кращих, 
а обласний комітет комсомолу від
значив Люду й Івана цінним пода
рунком. З дарчим написом «Во- 
жатській сі.л'ї».

„АТЛАНТИКА“ - 
„ЗІРКА“ - 1:2

У команд другої ліги шостої 
зони за плечима тринадцять іг
рових днів. За цей час уже ви
значено групу лідерів та аут
сайдерів. Кіровоградська «Зір
ка», яка перебував у верхній 
частині таблиці, в останньому 

грала в Севастополі з «Ат
лантикою». .Місцеві спортсмени 
після виїздів у Роьію, Луцьк і 
Вінницю повернулися додому, 
як кажуть, на нулях, тобто не 
здобули жодного очка. Тому 
еони мали на меті реабілітува
ти себе перед уболівальниками. 
Матч із самого початку і до 
кінця був видовищним. Обидва

колективи продемонстрували 
добру і.омбінаиійиу гру. Але 
наступальні дії гостей були ак
тивнішими. На тридцятій хви
лині першого тайму кіровогра- 
дець Андрій Карп’кк примушує 
сезастопольців увести м’яч у 
гру з центра поля.

На восьмій хвилині другої 
половшій матчу в бік «Зірки» 
було призначено одинадцяти- 
метровий удар, його чітко реа
лі іува.ні севастопольці. Наста
ла рівновага — 1:1. Вона трива
ла до 82 хвилини: Олександр 
Алексесв знову виводить кіро-

воградців уперед 2:1. Цей
рахунок не змінився до кіпця 
матчу. Отже, «Зірка» вписала 
у свій актив дуже важливі й 
потрібні два очка, тепер їх у 
неї сімнадцять, що дозволило 
їй зайняти друге місце в тур
нірній таблиці.

У наступному турі, що відбу
деться 5 червня, Кіровограді^ 
гратимуть також па виїзді — 
в Нікополі з місцевим «Коло
сом»,

В. ШАБАЛІН.
м. Севастополь.

ТУРНІРНЕ ТАБЛО

Всесоюзний турнір ІОІІИХ 
гімнастів па кубок олімпійсь
кого чемчіспа заслуженого 
майстра спорту СГ-СР Віктора 
Чукаріпа відбувся \ Львові. В 
ньсму взяли участь представ
ники 18' міст к| гїни, у тому 
числі я кіровсц адці. П'яти
класниця середньої школи 
№ ІЗ Лариса Прокудіиа 
(тренер майсіер сікрту ІОзсф 
Тслчинськпй), ві'сіупаючії за 
програмою кандидатів у магі
стри спорту, заг.окн-ала звання 
чемніш мі з опорний стрибкій, 
а в багатоборстві стала дру
гою призеркою. Учень шостого 
класу середньої школи № II 
ігор МихаПличеі ко (тренер 
Олег Ярочпіськіїп) серед пер- 
піорозрядпііків у багатоборст
ві зайняв трете місце.

• ПРО ТЕ, ЯК НЕСКЛАДНУ РІЧ
— ПОБУТОВИЙ СТАБІЛІЗАТОР — 
РЕМОНТУЮТЬ ОСЬ УЖЕ МАЙЖЕ 
РІК.

Цей відвідувач не скаржився багатослівно. За
йшов до редакції і просто показав квитанцію. Записи 
в ній красномові.о розповіли про тяганину з ремон

том нескладної побутової речі — стабілізатора.
Ще минулого року тозаоиш Шевченко приніс свій 

стабілізатор до Кіровоградського радіотелевізійного 
ательє для платного ремонту. Цій події він не надав 
особливого значення. А дарма. Простий ремонт елек
троапаратів в ательє — річ складна, довготривала.

А втім, висновки — далі. Поки що ж події розвива
лися своєю чергою, причому надзвичайно повільно. 
Прийняли стабілізатор на ремонт 22 серпня. Пообіцяли 
видати його налагодженим 2 вересня. Але тільки 19 ве
ресня, тобто через 17 днів після обіцяного і черв"; 23 
днів після приймання, бригадир подав заявку на котуш
ку дроселя, яку слід було замінити в апараті, у відділ 
постачання. Він міг зробити це двічі, 1 та 10 вересня 
(такі заявки за заведеним порядком складають раз на 
на десять днів), та чомусь не вчинив так. Начальник 
ательє А. Г. Шустерман по існив, що ремонтники шу
кали необхідно' деталі у себе на складі, але оскільки 
він же запевнив, що запасні частини до побутової елек
троапаратури взагалі великий дефіцит, те поставимо 
першу заяву лід сумнів. Навряд чи могли ремонтники 
всерйоз шукати тієї котушки, знаючи, що її просто 
немає.

Очевидно, діяли за формулою «Робота не вовк, у ліс 
не втече, а замовник почекає». До того ж працівникам 
ательє вистачає для роботи й тих апаратів, до яких зап
частини є.

Ще більшу неквапливість виявив відділ постачання. 
Аж п’ятого березня цього року постачальники напи
сали листа нз Львівський завод «Електропобутприлад», 
котрий випускає стабілізатори.

Зрозуміло, що стабілізатор тогариша Шевченка й 
досі стоїть в ательє, як і ще 19 таких же стабілізаторів 
і 12 автотрансформаторів інших замовників, котрі при
несли свої несправні прилади до 1 вересня минулого 
року. А за/лозники набридають працівникам ательє од
номанітними запитаннями: коли та коли? До речі, й це 

'зайве: ательє повинне надсилати своїм клієнтам пош
тові повідомлення, коли буде виконано замовлення, як
що ремонт затягується. Тозариш Шевченко подібного 
листа не отримав.

Ось така звичайна історія одного замовлення.
Директор обласного підприємства «Побутрадіотехні- 

ка» В. О. Жуковський теж указував, що головна причи
на поганого обслуговування — це відсутність запасних 
частин. Він показав річну рознарядку на запасні рздіо- 
запчастини, яку республіканське промислове об’єднан
ня «Укрпобутрадіотехніка» надіслало Кіровоградському 
підприємству. Синім кольором у рознарядці записано по
треби, зеленим — скільки виділено відповідних дета
лей. Там — десятки сторінок, де записів зеленим взага
лі немає. Проблема запасних частин поки що складна.

Відділові постачання доводиться звертатись прямо 
на заводи, що випускають магнітофони, стабілізатори 
та інше. «У вигляді технічної допомоги просимо надіс
лати.. », «Як виняток просимо...». Але заводи ставляться 
до цих листів приблизно так само, як ательє до про
хань індивідуальних замовників: як є зайве — виділи
мо, а як немає — то немає. Бо підпримєства наші пра
цюють за планом і зайвого випускати не повинні.

Це, звичайно, н: для кого не новина. І наївно було б 
думати, що працівники відділу постачання підприємства 
«І Іобутрздіотехніка» не розуміють принципів плануван
ня. То чому ж вони їх порушують? Як з’ясувалося, в за
явку на 19/6 рік вони взагалі не включили запасних 
частин до стабілізаторів. Чому? Розрахунок на ге, що 
всеодно заводи не виконають замовлень?

І ше одне. Начальник відділу постачання цього під
приємства В. П. Гладкий скаржився, що чимало заводів 
(у тому числі й Львівський «Електропобутприлад») вза
галі не відповідають на їхні листи. Доводиться лише 
розводити руками, зустрічаючись із такою нечемністю. 
Але чи варто робити безпорадні жести в тих випад
ках, коли окремі заводи відмовчуються на листи з пре
тензіями. щодо гарантії? Якщо вони можуть не врахову
вати прохань про допомогу в платному ре/лонті, то ви
моги ательє прислати деталі до тих виробів, котрі 
зіпсувалися, не переживши гарантійного строку, просто 
зобов'язані виконувати. А бракороби мовчать. У таких 
випадках адміністрація ательє спокійно еидає акт влас
никові зіпсованого гарантійного апарата, і власник зму
шений нести свій телевізор, магнітофон чи стабілізатор 
з ательє в магазин... Навіщо ж йому стільки тяганини? 
Гарантійний ремонт зручніше робити в майстерні. Та 
адміністрація жодного разу не виявила претензій бра
коробам, діючи винятково чемно і... перекладаючи всі 
турботи на плечі замовників.

Звичайно, питання, де шукати дефіцитних деталей, 
куди і про що писати, — справа адміністрації обласно
го підприємства «Поб/традіотехніка». І ми не втруча
лися б у ці. загалом дрібні справи, якби вони безпо
середньо не відбивались на настрої замовників, на 
примушували їх даремно хвилюватись і нервувати.

М. ВІДЕНКО.

Т. «. о, редактора М. СЕМЕНЮК,
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Кіровоградський технікум радянської торгівлі
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

Заклад готує фахівців для системи дер« 
»явної торгівлі за такими спеціальностями:

технологія готування їжі,
товарознавство та організація торгівлі 

продовольчими товарами,
товарознавство та організація торгівлі 

промисловії ми това рами.
До технікуму приймають осіб віком до ЗО 

років.
На технологічне відділення — з осцітою 

за 8 класів (строк навчання — 3 роки і 6 
місяців). »

На товарознавче відділення — осіб, то 
мають освіту за 8 і 10 класів (сірок нав
чання відповідно — 3 і 2 роки).

Осіб, нагороджених по закінченні школи 
Похвальною грамотою або золотою медал-

а денний відділ на 1976—1977 навчальний рік,

лю, зараховують до закладу без вступних 
екзаменів.

Приймання документів: до груп на базі 
восьмирічної школи — з 1 червня по 31 лип
ня, до груп на базі (Гередньої школи — зі 
червня ио 14 серпня. \

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня, у 
два потоки.

Вступники складають екзамени до груп 
на базі 8 класів російської (української] 
літератури (твір)’, хімії '(усно). - '

До заяви на ім’я директора слід додати 
свідоцтво (атестат) про закінчення школи 
(оригінал), чотири фотокартки (3X4 см), 
довідку про стан здоров'я (форма № 286).

Паспорт, військовий квиток, свідоцтво про 
народження пред’являють особисто.

При технікумі є їдальня. Стипендію ви
плачують па загальних підставах.

При закладі працює заочний відділ, який 
готує фахівців тих же спеціальностей без 
відриву від виробництва.

Приймають осіб, які мають практичний 
стаж роботи в торгівлі та освіту за 10 кла
сів. ■ ; . ■/

Строк навчання: на технологічному відді
ленні 2 роки і 6 місяців, на товарознавчому 
— 2 роки.

Адреса: м. Кіровоград-12, вулиця Васи- 
лини, 5.

ДИРЕКЦІЯ.' ’

Кременчуцьке середи« професійно-технічне училище № 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1976—1977 навчальний рік

Олександрійський 
індустріальний 

технінум
ОГОЛОШУЄ

прийом учнів
на 1976—1977 навчальним

рік .Д

на денний відділ:

на базі непевної 
ньої школи —

на спеціальності:

середу

виробництво штампів J) 
пресформ, \ .

р • # . і. .

обробна металів різана 
ням,

електроапаратобу дуван* 
ня;

для підготовки кваліфікованих ро
бітників по спеціальностях: мон
тажник конструкцій, маляр, сто
ляр, муляр, маляр-штукатур, шту- 
катур-облицювальник - плиточник, 
столяр-тесляр, арматурник-елект- 
розварник.

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

В училищі молодь має можли
вість одержати одночасно спеці
альність і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років нав
чаються на базі восьмирічки, на
буватимуть спеціальність монтаж
ника конструкцій, маляра, столя
ра, арматурника-електрозварника, 
штукатура - плиточника - облицю- 
вальника, після закінчення за цим 
фахом училища одержать дипло/л 
про присвоєння спеціальності і 
про середню освіту.

Училище проводить також набір 
учнів на базі 8, 9, 10 класів на спе
ціальності з строком навчання: ма
ляр-штукатур та столяр-тесляр — 
2 роки, муляр та маляр — 1 рік.

Всі учні, незалежно від строку 
навчання, перебувають на держав
ному забезпеченні (триразове хар
чування, обмундирування та гур
тожиток).

Під час виробничого навчання 
учні одержують грошову винаго
роду в розмірі 33 проценти від 
суми вартості виконаної роботи.

Училище знаходиться в центрі 
міста, розміщене в добре облад
наному триповерховому приміщен
ні з спортивним та актовим зала
ми, працюють гуртки художньої 
самодіяльності та різні спортивні 
секції.

Для вступу потрібно подати за
яву, свідоцтво про освіту, свідо
цтво' про народження або пас
порт, довідку з місця проживання 
з зазначенням складу сім'ї, ха
рактеристику з школи, три фото
картки розміром 3X4 см., медич
ну довідку по формі № 286.

Юнаки та дівчата!
Набувайте професію будівельника 
— найлочеснішу професію!

Адреса училища: м. Кременчук 
Полтавської області, вул. Першо- 
травнева, 12.

ДИРЕКЦІЯ.

Харківсі.киіі зооветеринарний іиститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

на 1-й курс зооінженерного й ветеринарного факультетів стаціонарного навчання на 1976—1977 навчальний рік.

Інститут готує зооілженерів і ветеринар
них лікарів широкого профілю зі спеціалі
зацією по скотарству і птахівництву для 
роботи в системі сільськогосподарського ви
робництва, в науково-дослідних закладах 
по тваринництву і ветеринарії та у ветери
нарних підприємствах.

При зооінженерпому факультеті є відді
лення но підготовці зооінженерін для робо
ти па птахофабриках і промислових комп
лексах по виробництву молока і яловичини.

Приймання на перший курс проводиться 
згідно з правилами, встановленими Мініс

терством витої і середньої спеціальної ос
віти СРСР. !

До заяви на ім'я ректора інституту до
дають документ про середню освіту (оригі
нал), характеристику-рекомепдацію, медич
ну довідку (форма № 286), виписку з тру
дової книжки. 4 фотокартки (3X4 см).

Приймання документів — по Зі липня.
З 1 по 30 липня в інституті працюють під

готовчі курси. Вартість павчаннц. па курсах 
— 14 карбованців.

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня з 
хімії (усно), фізики (усно), біології (усно),

російської або української мови і літерату
ри (твір).

Строк навчання: на зооінжеиерному фа
культеті — 4 роки і 6 місяців, на ветеринар
ному факультеті — 4 роки і 10 місяців.

При інституті працює підготовче відді
лення, на яке приймають осіб, то мають се
редню освіту і стаж роботи в сільському 
господарстві не менше року

Початок занять на підготовчому відді
ленні з 1 грудня.

• Адреса інституту: 312650, м. Харків, п/о 
«Інститутське», зооветеринарний інститут.

РЕКТОРАТ.

Кам'яіісько-Дпіпроиськнй 
навчальний комбінат

ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ ’

на відділення:

машиніст екскаватора,
машиніст землерийних машин та гусе

ничного крана,
слюсар-шофер.
машиніст автокрана (освіта 10 класів). 
Строк навчання — б місяців.
Приймають осіб чоловічої статі віком 

від 19 (па 1 вересня 1976 року) до 40 ро
ків, з освітою 7—10 класів.

Зарахованим виплачують стипендію в 
розмірі 75 карбованців на місяць.

При комбінаті є гуртожиток, навчаль
ні кабінети, їдальня.

на 1976—1977 навчальний рік
(без вступних екзаменів)

Учні то набули спеціальності, працю
ватимуть на будівництві гідромеліоратив
них споруд України.

Вступники подають заяву-на ім’я ди
ректора комбінату, автобіографію, сві
доцтво про освіту, медичну довідку (фор
ма № 286). копію свідоцтва про народ
ження. б фотокарток розміром 3X4 см, 
довідку про склад сім’ї.

Приймання документів — з 10 червня. 
Початок занять з 1 вересня.
Наша адреса: Запорізька область, 

м. Кам'янка-Днілровська, провулок 
О. Кошового, 1,

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу. ✓

316050. ГСП. Кіровоград 50 вул, Луначерського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-3$, відділу пропаганди, 
відділу листів ? масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

Б К Н ЗОЗ, індекс 61197,

Ждано всі. к п й 
індустріальний 
технікум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на спеціальності:

денний відділ: на 
неповної середньої 
ли ---

на 1976—1977 навчальний рік

на базі середньої шко
ли —

базі
шко-

прокатні й волочильні 
стани,

обробка /леталів різан
ням,

технологія зварюваль
ного виробництва,

кувально - штампуваль
не виробництво;

«Л1ОЛОДОГІ КОММУІІЛР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛ1У. г. Киропоград.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м, Кіровоград, вул. Гліякії, 2.

Зам. № 226, Тираж 69 000.

електроустаткування 
промислових підприємств 
і установок;

заочний відділ на базі 
середньої школи ---

технологія зварюваль
ного виробництва,

обробка металів різан
ням,

електроустаткування 
промислових підприємств 
і установок,

експлуатація автомо
більного транспорту.

Іногородніх забезпечу
ють гуртожитком.

Адреса технікуму: 
341000, м. Ж дано в, До- 

. иецьної області, вул. 1 
Травня, 69.

ДИРЕКЦІЯ,

. на базі середньої школи 
— на спеціальність

«Електроустаткування пром 
мислових підприємств і ус
тановок»;

на вечірній відділ на базі 
середньої школи — на спе
ціальності:

Обробка металів різак* 
ням, ,1

електроапаратобудування,^

промислове й цивільне 
будівництво.

Вступники подають заяву 
на ім’я директора, докут 
мент про освіту (оригінал;, 
медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокартки 
розміром 3X4 см, виписку 
з трудової книжки (особи*, 
що мають трудовий стеж). 1

Вступні екзамени:

на базі середньої школи-* 
з російської мови і літера
тури або української мови і 
літератури (на вибір вступі 
ника) — твір, з математики 
(усно);

на базі восьмирічної шко-' 
ли — з російської або укра
їнської мови (на вибір вступ* 
ника) — диктант, з матема* 
тики (усно).

Особи, нагороджені піс
ля закінчення восьмирічної 
школи Похвальною грамо
тою або після середньої 
школи — золотою медаллю, 
зараховуються до техніку-» 
му без екзаменів. 1 І

Приймання заяв на двИ'і 
ний відділ: І

від тих, що закінчили вось^ 
мирічну школу, — з 1 черв* 
ня по 31 липня; , !

від тих, що закінчили cèj 
редню школу, — з 1 черв-» 
ня по 14 серпня; 1 >

на вечірній відділ — '5 $ 
травня по 15 листопада, р

Для тих, що закінчилй 
восьмирічну школу, 3 1 ПО 
29 липня працюватимуть 
підготовчі курси.

Вступні екзамени: на ден* 
ний відділ — з 1 по 20 серп* 
ня, на вечірній відділ — Зі 
по 10 червня, з 7 по 14 серп* 
ня, з 10 по 20 листопада.

Адреса технікуму! 
м. Олександрія Кіровоград
ської області, проспект Ле* 
ніна, 62. 2|)

ДИРЕКЦІЯ,
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