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ЗАРАДИ МИРУ НА ЗЕМЛІ

В області, як І но «сій країні, відбуваються мітинги, на яких радянські люди ставлять свої 
відписи під Стокгольмською відозвою Всесвітньої Ради Миру про припіїнсніїя гопки озброєнь.

Мир —сьогоднішнє безхмарне небо, здобуте дорогою ціною. Мільйони не повернулися з війни. 
Навічно вкарбовані їхні імена в граніт, пам’ять, безсмертя... Заради миру на землі все прогре
сивне людство говорить сьогодні —. ні! — ворогам миру.

У руках дівчинки — квіти. Вони, як вдячність героям, як віра в радісне майбутнє.
Фото Ф. ФІЛОНЕНКА.

II АШЕ господарство спе- 
•• ціалізується на відго
дівлі великої рогатої худо
би. Тим-то в кормовому 
балансі кукурудза є го
ловною культурою. Лише 
на зерно вирощуємо її на 
553 гектарах. Та ще си
лосної маємо 710 гектарів, 
не рахуючи тієї, що ви
сіяна на переораних ози- 
/аих посівах.

Отже, турбот у куку- 
рудзоводів вистачає. В 
центрі їхньої уваги — по
станова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про до
даткові заходи по забез
печенню збирання вро
жаю, заготівель сільсько
господарських продуктів і 
кормів у 1976 році». Кож
на механізована ланка 
вже сьогодні вишукує ре
зерви, дбає, щоб у першо
му році нової п’ятирічки 
досягти найвищої якості 
робіт, виростити і зібрати 
дорідний урожай. Механі
затори нашого колективу, 
скажімо, обговорювали 
цей важливий документ 
разом із членами коміте
ту комсомолу, кукурудзо- 
водами механізованої лан
ки Івана Морозова —. на
шими суперниками по зма
ганню.

Механізовану ланку, в 
складі якої п'ять чоловік, 
я очолюю недавно, дру
гий рік. Але для мене і 
моїх товаришів технологія 
вирощування кукурудзи— 
справа не нова. Ми й ра
ніше були членами меха
нізованих ланок. Тож ви
користовуємо досвід пе
редових кукурудзоводів. 
Прагнемо в основу робо
ти покласти досягнення 
науки. І це не випадково. 
Під час навчання в школі 
комуністичної праці ми 
особливу увагу приділили 
питанню густоти висіву 
зерна. Бо однією з основ
них причин недобору вро
жаю в минулі роки була 
зрідженість посівів. Цієї

невідповідності нинішньої 
весни уникнули — забез
печили нормальну густо
ту стояння рослин.

Ланка впрошує зернову ку
курудзу па плоті 181 гектар, 
силосну — па 300 гектарах, на 
136 — соняшник. Спочатку ми 
Планували одержати по 50 
центнерів зерна кукурудзи. 
Згодом переглянули зобов’я
зання. Тепер боремося за 00

ЧРОЖДУж

Від’їзд І. Ганді 
на батьківщину

ЄРЕВАН. 13 червня пре
м’єр-міністр Республіки 
Індії Індіра Ганді відбула 
з Єревана в Тбілісі.

В аеропорту її провод
жали перший секретар ЦК 
Компартії Вірменії K. С. 
Демірчян, Голова Ради 
Міністрів Вірменської PCP 
Г. А. Арзуманян, інші офі
ційні особи.

ТБІЛІСІ. 13 червня І. Ган
ді прибула в столицю Гру
зії.

На аеродромі високу 
гостю зустрічали перший 
секретар ЦК КП Грузії 
Е. А. Шеварднадзе, Го
лова Президії Верховної 
Ради Грузинської PCP. 
П. Г. Гілашвілі, Голова Ра
ди Міністрів республіки 
3. О. Патарідзе, інші офі
ційні особи. Прем’єр-мі
ністр Індії зробила поїзд
ку по місту, побувала на 
репетиції дитячої худож
ньої самодіяльності у Ве
ликому концертному залі 
Грузинської філармонії.

На честь прем’єр-мі
ністра Республіки Індії 
Президія Верховної Ради 
і Рада Міністрів Грузин
ської PCP дали сніданок.

У другій половині дня 
І. Ганді відбула на бать
ківщину.

(ТА PC).

ДОГЛЯЮПЕ...
центнерів. Урахували всі фак
тори. Попередник, наприклад, 
— озима пшениця, висіяна 
по добре заправленому грун
ту. Під час оранки на кожен 
гектар поклали в середньому 
но 70 тонн місцевих добрив. 
Створили достатні запаси во
логи і» ріллі, зберегли її на 
початку польових робіт. Пе
ред першою культивацією. на 
всю площу внесли відповідну 
дозу тукін. а від час передпо
сівної культивації — аміачної 
води

Види на врожай непога
ні. Рослини швидко йдуть 
у ріст. Нині проводимо у 
дві зміни міжрядний об
робіток посівів з одночас
ним внесенням мінераль
них добрив. Цю роботу я 
виконую разом із членом 
ланки комсомольцем Ми
хайлом Башаковим. Посі
ви чисті від бур’янів, грунт 
пухкий. Не ослабимо зу
силь і в подальшому обро
бітку ниви. На першому 
плані у нас — якість. Це— 
запорука виконання наших 
зобов’язань.

В. ЖУКОВ, 
ланковий механізова
ної ланки по вирощу
ванню просапних куль
тур колгоспу «Путь 
Октября» Онуфріїв- 
ського району.

Трудовий стаж 
у міжколгоспних 

організаціях
Рада Міністрів СРСР 

прийняла постанову «Про 
обчислення трудового 
стажу колгоспників, які 
перейшли на постійну ро
боту в міжгосподарські 
підприємства та організа
ції». Встановлено, що ко
лишнім членам колгоспів, 
які перейшли на постійну 
роботу в /ліжгосподарські 
підприємства та організа
ції у зв’язку з передачею 
цим підприємствам і ор
ганізаціям земель або 
майна колгоспів, у яких 
ці особи були зайняті, час 
роботи в колгоспі зарахо
вується в трудовий стаж 
для призначення держав
них пенсій і допомоги по 
соціальному страхуванню.

Встановлено також по
рядок обчислення трудо
вого стажу членам кол
госпів, направленим за їх
ньою згодою за рішен
ням правління колгоспу 
на постійну роботу в між
господарські підприємства 
та організації.

(ТАРС).

О ЕАЛЬНІСТЬ часто буває не- 
* схожою на мрії. В цьому 
Віктор Мокряк переконався 
особисто. Ще не так давно, за
кінчивши професійно-технічне 
училище, він гордився, що йо
му, підвладний голубий вогонь 
зварки, з нетерпінням чекав, 
коли працюватиме самостійно. 
Почати трудовий шлях юнакові 
випало в Компаніївському ра
йонному об’єднанні «Сільгосп
техніка». Та вже через кілька 
місяців Віктор побачив, що 
більш-менш відповідальної ро
боти йому не довіряють. Час
то доводилося займатися зов
сім другорядними справами. 
Ну що, скажімо, спільного має 
миття автомашин з кваліфіка
цією зварника? Почуття невдо
волення, розчарування наро
стало з кожним днем. Зреш
тою юнак відмовився викону
вати підсобні роботи і написав 
заяву на розрахунок...

— Ніде правди діти, — каже 
член комітету комсомолу під
приємства Григорій Баранюк,— 
могло б до цього й не дійти. 
Тільки слід було нам раніше 
втрутитись. Але Віктор тоді ще 
не розумів, Що може знайти 
підтримку в комітеті, і до нас 
не звернувся, відвертої розмо
ви до випадку із заявою уни
кав...

Секретар комітету комсо
молу Олександр Шаповалов 
разом з Григорієм Бараню
ком, іншими активістами зу

мів-таки переконати молодого 
робітника, що треба залиши
тись працювати в «Сільгосп
техніці», подбав про створен
ня для нього відповідних умов. 
Юнак відчув увагу до себе, 
знайшов у комсомольській ор
ганізації своїх справжніх дру
зів. Робота знову стала для 
нього радістю. А коли Віктор 
ішов служити в армію, йому 
жаль було розлучатися з ко
лективом.

— Випадок з Віктором Мок
ряком не єдиний, коли люди
на здобуває віру в колектив, 
відчуваючи турботу про се
бе, — продовжує Григорій Ба- 
ранюк. — Навіть люди з так 
званим важким характером 
перековуються в обстановці 
доброзичливості, робітничої 
згуртованості, довіри...

Той, хто працює в об’єднан
ні «Сільгосптехніка» понад 
п’ять років, пам’ятає, як при
йшов у колектив коваль Мико
ла Кадигроб.

*— До роботи ставився спершу 
байдуже, неуважно. Наряди заві
дуючого майстернею виконував не 
завжди, — пригадує секретар 
парторгапізації підприємства К. Ю. 
Бондаренко. — Ми його нікуди не 
«залучали». Просто давали юнако- 
пі завдання па зміну, пояснювали, 
як треба виконати, а коли робив 
не так. знову пояснювали. За по
милки — лаяли, за успіхи — хвали
ли, та не більше, ніж інших. Уже 
тоді бачили — золоті руки має лю
дина, але без вогника працює. 
Спробували дати йому громадське 
доручення. Раз, удруге побував у 

підшефній школі. Мішав час. Ми
кола поступово ставав учасником 
усіх добрих справ робітників май
стерні. уболіпав за кожну невдачу 
колективу, радів його успіхові. На 
очах змінювалась людина. Від 
«важкого» характеру й сліду не 
лишилося. Став передовим вироб
ничником. А нього року молодого 
робітника прийняли кандидатом у 
члени КПРС.

І ще раз підтвердилося: 
ніщо так не виховує юна

ВІІХОВУЄКОЛЕКТИВ

„В А Ж К 1111“
ХАРАКТЕР?

ка чи дівчину, як можли
вість виявити себе. Тоді і ха
рактер міцніє, і впевненість у 
собі появляється. А найбільш 
сприятливі умови для вияву 
довір’я створюються в колек
тиві, де кожен на виду у всіх.

Саме виходячи з таких мірку
вань, створили в механізованому 
загоні «Сільгосптехніки» молодіж
ну ланку. Очолив її молодий кан
дидат у члени КПРС Володимир 
Шевченко — член комітету комсо
молу, передовий виробничник, не
одноразовий володар вимпела 
«Кращому трактористові». Шестеро 
з дев’яти членів лапки — комсо
мольці. Працюють юнаки добре. 
Гартуються у змаганні характери 

Вінтора Пастушшіа, Павла та Ана
толія Шороховпх... Молодим у ра
йонному об’єднанні «Сільгосптех
ніка» сміливо довіряють нову тех
ніку. Так, недавно Анатолій Шо
рохов одержан трактор Т-150. Цс 
дисциплінує юнаків і. що не менш 
важливо, виховує у них почуття 
відповідальності перед товаришами 
по праці, почуття власної робітни
чої гідності.

Звичайно, у вихованні моло
дих механізаторів колектив має 

ще й прикрі прорахунки. Один 
випадок нещодавно обговорю
вали на комсомольських збо
рах. Тракторист Леонід Кирпа 
прогуляв два робочих дні. 
Міркував він приблизно так: 
«Ну не був я на роботі. Що 
тут такого? Товариша в армію 
призвали. Не міг же я його не 
провести! Тоді я гуляв — ви 
працювали. А завтра, можли
во, ви будете відпочивати — 
я за вас попрацюю». Вголос 
цього юнак хоч і не казав, але 
й вини своєї, було видно, не 
бачив. Правим себе почував.

На зборах комсомольські 
активісти добивалися, щоб 
юнак зрозумів: вчинок його — 
не дрібниця. Сьогодні не зро
бив — завтра не одержиш. Усе 
тісно пов’язане між собою. Ти 
не виконав своєї роботи сьо
годні — тобі завтра недода
дуть хліба, м’яса чи молока. Бо 
єтось теж міркуватиме так, як 
ти. Такі думки висловлювали’ 
молоді робітники. І, здається, 
Леонід зрозумів свою прови
ну перед колективом.

Із закінченням робочого дня 
виховна робота не припиняє
ться. Минулого літа, напри
клад, комітет комсомолу ра
зом з профспілковою органі
зацією влаштовувала колективні 
екскурсії. Про одну з них — 
поїздку в долинський дендро
парк «Веселі Боковеньки» — і 
тепер згадують на підприєм
стві. Активісти, повернувшись 
із подорожі, випустили навіть 
спеціальний номер фотогазе
ти, присвячений цій події. 
Сьогодні молоді робітники 
мріють уже про подорож до 
Чорного моря, в легендарну 
Одесу... Під час таких колек
тивних екскурсій-подорожей 
міцніє дружба в колективі, по
являються спільні інтереси. А 
головне — комітет комсомолу 
не втрачає зв’язку з ллолоддю 
поза виробництвом.

ІО. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара».



---------2 стор.-----------------------------------
Продовжуємо знайомити випускників шкіл з навчаль

ними закладами області. Сьогодні — розповідь, про 
Кіровоградський машинобудівний технікум. Па за

питання читачів відповідає його директор 10. С. Мир
ський.

— Юрій Степанович, у 
редакційній пошті чимало 
листів, автори яких цікавля* 
ться вашим технікумом. 
Очевидно, це приємний 
провісник майбутньої кіль
кості абітурієнтів...

— Завжди раді тим, хто 
приходить до нас із міцни
ми знаннями, прагненням 
служити Батьківщині, хто 
твердо обрав у житті про
фесію машинобудівника. 
Бажаючих вступити до на
шого навчального закладу 
завжди чимало. І це зрозу
міло: у вік техніки стати 
Творцем техніки — означає 
бути на передніх рубежах 
сучасності.

—• Деяких читачів ціка
вить не тільки сучасність, 
але й минуле. К. Бородін з 
Кіровограда, приміром, ли

ні — від Прибалтики до Дале
кого Сходу, від тундри до Кав
казу даюгь життя тисячам 1 ти 
сичам сільськогосподарських 
машин і тракторів наші ко
лишні учні. їх біографії — це 
біографія героїчного робітни
чого класу Країни Рад, його 
перемог і звершень. Найбільше 
випускників — понад 4 тисячі 
працює на Україні. Чимало з 
них, закінчивши вузи, стали ін
женерно- технічними працівни
ками, керівниками виробничих 
дільниць, директорами заводів.

— Л. Григоренко зі Зна- 
м’янського району запитує, 
які спеціальності можна на
бути у машинобудівному 
технікумі.

— Ще минулого року ми 
готували фахівців семи спе
ціальностей. Цього року — 
тільки чотирьох: техніків- 
технологів по ковальсько- 
штампувальному та інстру
ментальному виробництву,

ТВОРЕЦЬ

ше так: «Я знаю, що гарна 
будівля по вулиці Фрунзе, 6 
— історична. Цікавий і па
м'ятник — погруддя відо
мого російського вченого- 
філолога В. 1. Григорови
ча, — встановлений на по
двір’ї. Чи не могли б ви 
розповісти детальніше про 
це!»

— Справді, один з на
вчальних корпусів нашого 
закладу, який виходить фа- 
садо/л до парку імені Лені
на (саме про нього йде мо
ва в листі), відомий далеко 
за межами міста і республі
ки. Тут було колись земське 
реальне училище, де здо
були освіту відомі україн
ські актори і режисери 
М. К. Садовський та П. К. 
Саксаганський, літератори 
Юрій Яновський і Дем’ян 
Бєдний, професор живопи
су О. О. Осьмьоркін, тут 
працювали український поет 
і композитор П. І. Ніщин- 
ський, талановитий худож
ник Ф. О. Козачинський, 
один з основоположників 
слов’янської філології про
фесор В. І. Григорович та 
багато інших видатних лю
дей. Після революції, у 1930 
році тут відкрився технікум 
сільськогосподарського ма
шинобудування, який через 
рік випустив перших 54 
техніків-технологів.

— В. Шостак з Олександ
рійського району просить 
розповісти про випускників 
вашого закладу.

—. Про всіх не розкажеш — 
їх понад дванадцять ~ тисяч, 
тільки за роки дев’ятої п’яти
річки у технікумі підготовлено 
понад 3 тисячі спеціалістів се
редньої ланки. А жаль, що не 
повідати про долі багатьох ви
пускників. Вони могли б стати 
темою для цікавих книг_чи ху
дожніх полотен. По всій краї-

по обробці металіз різан
ням, техніків-механіків по 
металообробних верстатах і 
автоматичних лініях. Однак 
на кількості вступників ско
рочення числа спеціальнос
тей майже не позначиться: 
якщо горік ми набирали 
660 учнів, то нині — 630.

— І, звичайно ж, пере
важна кількість запитань — 
про сьогоднішній день ма
шинобудівного.

— Паш технікум нині най
більший не тільки серед серед
ніх спеціальних навчальних 
закладів Кіровограда, але й се
ред 22 подібних закладів, підпо
рядкованих Міністерству трак
торного та сільськогосподар
ського машинобудування СРСР. 
На денному і вечірньому відді
леннях тут навчається понад 
З тисячі юнаків і дівчат, у 56 
кабінетах, класах і лаборато
ріях 130 викладачів передають 
вихованцям свої знання, вмін
ня, досвід. Є ще одна особли
вість — у технікумі найвищий 
процент успішності серед спо
ріднених навчальних закладів 
нашого Міністерства. Теоретичні 
знання успішно закріплюються 
на виробництві.

— Будь ласка, коротко 
про основні умови прийому 
до технікуму.

— На денне і вечірнє від
ділення ми приймаємо осіб 
з освітою за 8—10 класів. 
Всі вступники складають 
усно екзамен з математики, 
випускники восьмирічок пи
шуть диктант з російської 
чи української мови, абіту- 
турієнти з середніх шкіл — 
твір з української чи росій
ської літератури. Детальні
ше про все читачі можуть 
дізнатися, звернувшись за 
адресою: ■ «Кіровоград, ву
лиця Фрунзе, 6, приймаль
на комісія машинобудівно
го технікуму», або ж про
дзвонивши по телефону 
2-36-53.

ПОСТАНОВОЮ 
КПРС і Ради 

ністріз СРСР «Про 
ходи по розвитку вугіль
ної промисловості 
нецького 
1976—1980 
редбачено 
1977—1980 
тужностей 
вугілля на 
тонн на 
завдяки 
денню в 
семи нових 
реконструкц і ї 
дванадцяти ді
ючих шахт. Од
на з найбіль
ших новобудов 
Донбасу — майбутня 
шахта «Ждановська-Ка- 
пітальна» — запрошує 
на свої будівельні май
данчики /лолодих доб
ровольців Кіровоград
щини.

Така прекрасна тради
ція нашої багатонаціо
нальної Батьківщини, та
ка невід’ємна риса со
ціалістичного способу 
життя — найважливіші 
народногосподар с ь к і 
об'єкти п’ятирічки спо
руджувати спільними зу
силлями молоді кожної 
республіки, області, кож
ного району. Чуття єди
ної родини прослало 
шлях комсомольцям об
ласті в найрізноманітні-

ЦК 
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за-

До-*
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роках» 

збільшення в 
роках по

ло видобутку 
23,1 мільйона 

рік
вве-
дію 

г
Хочеш 

працювати 
на 

Всесоюзній 
ударній?

ші куточки країни, і ,8 
кожному з них руками 
наших юнаків і дівчат 
зведено чимало промис
лових, культурно-побу
тових і житлових об’єк
тів. Зразки ударної пра
ці показали хлібороби 
Кіровоградщини при ос
воєнні цілинних земель, 
натхненно трудяться н*- 

земляки 
будівни- 

БАМу, 
Сьо- 

грома-

ші 
на 
цтві 
КамАЗу. 
годні 
дянський обо
в'язок кличе 
нас поріднити
ся з шахтар
ською сім’єю.

Бюро обкому комсо
молу, надаючи великого 
значення участі комсо
мольців г молоді в роз
в’язанні важливого на- 
родногосподарсь кого 
завдання, прийняло від
повідну постанову про 
участь молоді Кірово
градщини о будівництві 
вугільних підприємств 
Донецького басейну, 
якою передбачено на
правити туди 170 юнаків 
і дівчат.

«Ждановська-Капіталь- 
на» — Всесоюзна удар
на комсомольська бу
дова — чекає трудово
го завзяття, ентузіазму! 
творчості молодих.

ВІЗИТНА НАРТНА
НОВОБУДОВИ

Поблизу міста Кіровська 1974 року по
явилися перші будівельники: тут почалося 
спорудження найбільшої шахти Донбасу 
«Ждаиовська-Капітальна», проектна по
тужність якої — З мільйони 600 тисяч тонн 
вугілля на рік, або 12 тисяч тонн па добу. 
Строк уведення в дію — 1980 рік.

Потрібні будівельники, монтажники, про
хідники, яким належить виконати, обсяг 
робіт на 137 мільйонів карбованців, збуду
вати головний і допоміжний стовбури, зба
гачувальну установку в блоці з котельною, 
постійний адміністративно-побутовий кор
пус та інше. . . •

Середня заробітна плата робітників: під
земних спеціальностей — 300—350 карбо
ванців, будівельних — 160. Одинаків за
безпечують упорядкованими гуртожитками, 
сімейних — квартирами протягом двох ро
ків. На об’єкти людей доставляють автобу
сами.

ТИМ, хто
ЗБИРАЄТЬСЯ
В ДОРОГУ

Зробити належить чимало. То
му важливо, щоб на новобудови 
прибувала молодь, яка вже має 
спеціальності прохідника, маши
ніста електровоза, машиніста під
йомних установок, слюсаря-мон- 
тажпика, газоелектрозварника, ар
матурника, стельмаха, муляра. 
Для тих же, хто не оволодів зга
даними спеціальностями, на будо
вах організовано безплатне тех
нічне навчання будівельно-мон
тажним і гірничим професіям без 
відриву від виробництва. Крім 
цього, в гірничо-механізованих

школах «Укрита хтобуду» в містах 
Донецьку і Кадіївці, Ворошилов- 
градської області проводиться на
вчання з відривом від роботи — 
прохідників, підземних електро
слюсарів, машиністів, газоелек
трозварників, машиністів підзем
них установок — строком до 6 мі
сяців з виплатою стипендії в роз
мірі 100 карбованців па місяць і 
забезпеченням гуртожитком без
платно на цей .період.

У районах будівництва шахт є 
інститути і технікуми з денною, 
вечірньою й заочною формами на
вчання.

Середньомісячній заробіток: 
прохідників — до 300 карбован
ців, сліосарів-монтажників та 
електромонтажників — 170 — 200, 
стельмахів-мулярів — 140 — 160 
карбованців. Робітникам, зайня
тим на підземних роботах, випла
чують одноразову винагороду за 
вислугу років. Усіх їх забезпечу
ють безплатно спецодягом і захис
ними засобами.

Як уже було сказано, до послуг 
прибулих — упорядковані гурто
житки з центральним опаленням,

каналізацією, побутовими служ
бами. У клубах і червоних куточ
ках гуртожитків є телевізори, ра
діоприймачі, настільні ігри.

Добре поставлено иа будовах і 
громадське харчування. В селищах 
шахтобудівників і в містах побли
зу майбутніх шахт — широка ме-. 
режа підприємств торгівлі і Робу- 
гового обслуговування. Т|т:’Мож
на придбати продовольчі, кулі
нарні, промислові й господарські 
товари, телевізори, радіоприйма
чі, електротовари, пошити і пола
годити одяг, взуття, годинники, 
технічно обслужити і відремонту
вати легкові автомобілі, мото
цикли.

Ваших малят гостинно прий
муть дитсадки-ясла.

Шахтобудівники можуть при
дбати автомобілі «Москвич», «Жи
гулі», «Запорожець» (щороку їх 
виділяють понад тисячу), мото
цикли з колясками «МТ-10-Дніп
ро», «ИЖ-3 Юпитер».

Шахтобудівні організації мають 
на берегах Азовського моря, рі
чок, у лісових масивах піонерські 
табори, бази відпочинку.

..UI і< .уд'.ЧТД

ФОТОІНФОРМАЦІЯЩОДЕНЬ КРАЩАЄ СЕЛИЩЕ ПОБУЗЬКЕ ГОЛОВАТІ ІВСЬК О Г О РАЙОНУ. 1ІАПЕРЕДО- ДНІ ВЕСНЯНИХ СВЯТ ТУТ ВІДКРИЛИ МОНУМЕНТ НА ЧЕСТЬ МЕТАЛУРГІВ ПОБУЗЬ- КОГО НІКЕЛЕВОГО ЗАВОДУ. ЖИТЕЛЯМ СЕЛИЩА ПОДОБАЄТЬСЯ НОВА СПОРУДА, її ПІДНІЖЖЯ ОЗДОБЛЕНЕ МІДНИМИ КАРБОВАНИМИ ПЛИТАМИ, ЗОБРАЖЕННЯ НА ЯКИХ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО ГЕРОЇКУ ПРАЦІ ВОГ1ІЯРІВ.
Фото Г. КОРОТКИХ,

ГАРАНТОВАНІ 
ПІЛЬГИ

Постановами ЦІ\ КПРС і Ради Міні
стрів СРСР «Про надання додаткових 
пільг працівникам вугільної і сланцевої 
промисловості та шахтного будівницт
ва» «Про заходи по розвитку вугільної 
промисловості Донецького басейну в 1976 
— 1980 роках», прийнятими в лютому 
цього року, предбачено великі пільги 
шахтарям, поліпшення їхніх побутових 
умов тощо. Наводимо найважливіші з 
цих пільг.

0 Передбачається переведення робіт
ників, зайнятих на підземних роботах і 
зв'язаних з підземними роботами иа бу
дівництві з особливо шкідливими іі важ
кими умовами роботи, на 30-годииний 
робочий тиждень.

0 На 10 процентів підвищено тариф
ні ставки робітникам діючих вугільних 
шахт і тих, що будуються, які зайняті на 
роботах в очисних, підготовчих і гірни
чо-капітальних лавах з особливо шкід
ливими й важкими умовами праці.

0 Починаючи з 1976 року передбаче

но одночасну винагороду залежно від 
стажу роботи в таких розмірах місячної 
тарифної ставки:

від 1 року до 2 років — 0,8;
від 2 до 3 років — 1,0; 
від 3 до 5 років — 1,4; 
від 5 до 10 років — 1,6; 
від 10 до 15 років —- 1,8; 
понад 15 років — 2,0.

0 Випускникам профтехучилищ і 
звільненим у запас із лав Збройних Сил 
СРСР, які уклали договір строком на 
З роки про роботу на вугільних підпри
ємствах за набутими в училищах спеці
альностями, передбачено виплату одно
часної допомоги на господарські потре
би в розмірі 1000 карбованців.

0 . Інше на додаткові пільги гірни- 
К** Донбасу держава виділяє майже 
ЗоО мільйонів карбованців на рік. У де
сятій п ятирічці в басейні буде збудо
вано 3,8 мільйона квадратних метрів 
житла.



15 червня 1976 року__

ЧЕРЕЗ півтора року ра
дянська міліція свят

куватиме 60-річчя з дня 
Свого створення. ЦІЙ 
знаменній даті буде при
свячено другу обласну 
художню виставку «Зав- 
Ткди на варті», підготов
ка до якої вже почалася.

Обласне управління 
внутрішніх справ, Кіро
воградські художньо-ви
робничі майстерні, об
ласне управління куль
тури та облпрофрада

„ЗАВЖДИ
НА
ВАРТІ“
0 ХУДОЖНЯ 

п ' ВИСТАВКА- 
КОНКУРС, 
ПРИСВЯЧЕНА 
РАДЯНСЬКІЙ 
МІЛІЦІЇ

затвердили організацій
ні заходи по підготовці 
та проведенню обласної 
художньої виставки 
«Завжди на варті», що 
відбудеться в березні 
.1977 року в художньому 
салоні Кіровоградських 
художньо - виробничих 
майстерень.

У творчому конкурсі 
Можуть брати участь як 
професійні художники, 
так і самодіяльні митці. 
На виставку пропоную
ться твори, які б відби
вали історичне минуле і 
сьогодення радянської 
МІЛІЦІЇ, героїчні подвиги

та благородні вчинки її 
співробітників.

Основою створення по
лотен живопису, скульп
тури, графіки, монумен
тального мистецтва по
винні бути теми: «В. І. 
Ленін і Комуністична 
партія -— засновники ра
дянської міліції», «Істо
рія радянської міліції — 
невід ємна частина геро
їчної історії нашої Віт
чизни», «Участь міліції у 
Великій Вітчизняній та 
громадянській війнах, у 
будіаництві комунізму в 
СРСР», «Сила міліції — 
у зв язках з народом», 
«і адянська міліція на 
варті правопорядку, со
ціалістичної власності, 
прав та інтересів радян
ських громадян», «Ге
роїзм і самовідданість 
співробітників радян
ської міліції, пожежної 
охорони та інших під
розділів внутрішніх справ 
при виконанні службо
вих обоз язків», «Наука і 
техніка—на службі мілі
ції».
. Для відзначення пе
реможців художньої ви- 
ставки-конкурсу виста
вочний комітет устано
вив премії: за перше 
місце — 250, за друге— 
200 і за третє місце — 
100 карбованців. Уста
новлено також три за
охочувальні премії роз
міром 40, 70 і 100 кар
бованців.

Крім того, всіх учас
ників художньої вистав
ки буде нагороджено 
почесними грамотами і 
дипломами. Кращі робо
ти, за рекомендаціями 
жюрі, буде відіслано на 
експозицію республікан
ської художньої вистав
ки «Завжди на варті» в 
Києві.

котмувлр** З схпор.--------

ВпчиШ
Працює сонце

У ВІДДІЛІ геліотехніки фг.ико-техіїічпого ін
ституту Академії наук Узбецької PCP. У фо
кусі системи двох радіаційних печей випробо
вуються зразки матеріалів, використовуваних 
У гелііозехніці. Температура — тіні тисячі гра
дусів за Цельсієм.

По шляху інтенсифікації
Одним з найбільших вівчарських госпо

дарств Казахської PCP є колгосп «40 лет Ок
тября» Панфіловського району Талди-Курган- 
ської області. Нині в колгоспі налічується 47 
тисяч овець. У десятій п’ятирічці державі бу
де здано понад 26 тисяч тонн м’яса, п основ
ному баранини, а поголів'я овець досягне 90 
тисяч.

Фото ІО. КУЙДІНА.

Фото А. ВЛРФОЛОМЄЄВА.
(АПН).

СТАЛА
ДЛЯ нього
ТОВАРИШЕМ

СЛИЗЬКО 350 дитячих кімнат міліції 
** на громадських засадах узяли участь 

В обласному огляді-конкурсі, що прово
дився протягом минулого року. Спеці
альна комісія підбила підсумки огляду. 
(Перше місце і пам'ятний вимпел при
суджено дитячій кімнаті міліції при 
упорному пункті правопорядку № 1 Ле
нінського району м. Кіровограда. Го- 
яову ради громадської кімнати Т. Д. 
Гончарову нагороджено Почесною гра
мотою У8С та цінним подарунком. Про 

роботу цієї кімнати ми вже розповідали 
в «Молодому комунарі» за 29 січня ни
нішнього року.

Відомо, що підлітки, прагнучи до са
моутвердження, не завжди контролю
ють і правильно оцінюють свої вчинки. 
Це і враховують позаштатні інспектори 
дитячих кімнат на громадських засадах 
при опорних пунктах правопорядку в 
селищі Пантаївці (м. Олександрія) і в се
лі Торговиці Новоархангельського райо

ну Д. В. Чабан та В. Г. Гайдамака. Вони 
заслужили повагу жителів. До них бать
ки йдуть охоче, бо знають, що порадять 
завжди корисне, не зможуть не допо
могти.

Ось один із численних прикладів. У 
дитячій кімнаті селища Торговиці дов
гий час був на обліку підліток Анато
лій Ш. За перевиховання учня взялася 
позаштатний інспектор, заслужена вчи
телька УРСР Віра Григорівна Гайдамака. 
Не раз приходила вона додому до Ана
толія, разом з ним проводила дозвілля. 
Цікавилась його інтересами. Врешті ста
ла для нього старшим товаришем. Тепер 
Анатолій Ш. надійно ступив на вірний 
шлях життя. Таких прикладів чимало.

Добре поставлено профілактичну ро
боту з неповнолітніми з селищі Салько- 

вому Гайворонського, в селі Млинку 
Онуфріївського районів, які посіли третє 
місце в конкурсі.

Рішенням бюро обкому ЛКСМУ за ак-« 
тивну роботу по вихованню підлітків по-» 
заштатного інспектора дитячої кімнати 
опорного пункту правопорядку № 1 Ле
нінського району м. Кіровограда С. М. 
Стельмаха нагороджено знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активну роботу по охороні 
громадського порядку», а інспекторів 
дитячих кімнат селища Онуфріївни та 
опорного пункту правопорядку № 2 Кі- 
ровського району м. Кіровограда М. М, 
Курило, Н. Д. Чапа — грамотами обкому 
ЛКСМУ.

В. ЯНИШЕВСЬКИЙ, 
заступник начальника відділення 
УВС облвиконкому.

і ГПО НА МАРШІ

ЯКЩО ПОВІРИТИ ІСТИНІ,
що спорт — це здорово!

До зауважень деяких комсомольських активістів таки 
Слід прислухатись: «Залучити молодь до запять фізкуль
турою і спортом — (іаш обов’язок. Але що мп можемо 
зробити, коли ніде тренуватись? Як обладнати спортивні 
споруди, якщо правління колгоспу не хоче допомогти мо
лоді? Знову та ж проблема — де взяти кошти па будів
ництво спортивного комплексу?».

На це можуть поскаржитись і юнаки та дівчата кол
госпу імені Леніна Добровеличківського району. То не
вже справді всім господарським керівникам байдуже, як 
задовольнятимуться запити молодих трудівників села? 
Ось що, наприклад, каже з цього приводу голова кол
госпу імені Щорса Ульяновського району Л. М. Чуднов- 
ський. Ні, вій не підкреслює того факту, що господар
ство взялося збудувати в селі Кам’яній Кривіші зразко
вий спортивний комплекс иа 3000 місць (газета вже роз
повідала про спортивну п’ятирічку цього колгоспу 
'Молодий комунар» за 15 травня). Ного перше слово— 
про комсомольців села: .

— Ентузіазм молодих заслуговує лише похвали. І він 
не тільки в тому, що саме завдяки їхнім старанням ми 
вирощуємо 50-нентиерові врожаї зернових. Юнаки і дів
чата не чекають, поки їм приготують готовеньке, коли 
йдеться про їхнє дозвілля. Створено хор з їхньої іні
ціативи; в районі знають про успіхи нашої агітбриіаді: 
7Ут теж перші застрільники добрих справ юнаки Д|®ча‘ 
Та- Треба було впроваджувати новий комплекс ГПО- 
перший крок зробив комітет комсомолу. Ніхто не чекав 
КОЛИ буде гарний спортивний комплекс, — ВИЙШЛИ ХЛОП

»

ці на суботппк, обладнали прості сектори для стрибунів і 
метальників’, установили перекладини, влаштували бігові 
доріжки. І проба сил відбулася, там же, на польовому 
стані тракторної бригади, біля клубу. То як же не під
тримати таких починань?

Справді, «погоду» зробили самі комсомольці. Ні, не подумає 
Леонід Мироковіїч: «Витратимо кошти на будівництво стадіону, 
а він пустуватиме, як це буває в інших господарствах». Не по
думає. бо вже зараз бачить перспективу сільських спортсменів, 
які хочуть знов і знов підвищувати свою майстерність.

Давайте простежимо робочий день інструктора спорту Андрія 
Сусла. Щойно він проаналізував показники всіх фізкультурни
ків, які складали нормативи комплексу ГПО. В окремий список 
ставить імена тих. хто ще не має залікових показників. За ци
ми юнаками він вирішує закріпити крайніх значківців, під їхнім 
керівництвом проходитимуть тренування. .Молоді допоможуть 
тракторист Михайло Істрагов, шофер Василь Русавськнй, елек
трозварник Володимир Баранопський.

Опівдні — зустріч із секретарем комсомольської орга
нізації колгоспу С. Поплавським. Спільно міркують, як 
згуртувати на спор півнях майданчиках призовників, бо 
на черзі залік з фізичної та військово-технічної підготов
ки. Беруть із собою інших комсомольських активістів, 
вирівнюють майданчики, готують дрібнокаліберні гвші- 
тівкя.

Але першим стартує не той, хто станс, завтра воїном. 
Поплавськніі і Сусло вирішили влаштувати показові ви
ступи з багатоборства ГПО. Хан спробують порівнятися 
хлопці з трактористом Аркадієм ІІстрсбком. Подивіться: 
цеп комсомолець долає стометрівку за 12,1 секунди, під
тягується на перекладині 29 разів. Добра заздрість у 
юнаків, коли вони стежать за Володимиром Баранов- 

ськпм, який став’ чемпіоном району з багатоборства 
ГПО:

Скептики інколи виправдуються:
— Цілий день у полі. Коли ж тренуватись? Під час сівби, у 

жнивну пору ніколи й виспатись...
Андрій Сусло своє:
— Треба просто організувати спій день. Ну хто повірить мо

лодій людині, що вона цілий рік, від зорі до зорі, крутиться бі
ля трактора? Та у пас же двозмінна робота на агрегатах.

І згадує механізатора Віктора Малярчука. Він і велосипедист, 
і волейболіст, і футбо ііст, і ударник праці.

— Знає чоловік, як свій чає розподілити: це — для всіх, це-« 
для себе. Чому, наприклад. Олександр Коржиков став чемпіо
ном області з настільного тенісу серед сільських спортсменів? 
Свого вільного часу пін не марнує на тс, на се...

І на таких спортсменів А. Сусло рівняє інших. Є нині 
160 значківців ГПО. Мало. А чому? Ще не кожен усві
домив, яке велике значення має заняття фізкультурою. 
Отже, треба поліпшити пропаганд)' спорту серед хлібо
робів. Як не зробити?

«Поїду в Кіровоград, у машинобудівний технікум» 
Там, кажуть, добрий досвід». Поїхав. І заразом завітав 
в обласну раду ДСТ «Колос»:

— Хочу порадитись, як краще збудувати плавальний
басейн. _

...У селі створюють спортивний комплекс. А вій, Ан
дрій Сусло, вже думає над тим, як розставити тут щити 
і фотовітрині!, як обладнані галерею портретів кращих 
спортсменів. Він хоче, щоб усі колгоспники знали про 
рекорди о.іімкінців і висоти чемпіонів світу. А поруч 
буде табло, на якому світитиметься цифра кращого 
значківця села Володимира Бараповського.

І повірить кожен: спор г — цс здорово!
Тому й дбають про це і голова колгоспу, і комсорг, і 

фізорг.
ЛІ. ШЕВЧУК.

Ульяновський район.
■ииитишиии®лЯІ,и,,,ив,-ІЯ,>в

Редакюр М. УСПЛЛЕНКО»
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Олександрійська 
середин 
школа-інтернат

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
ДО 1-Ю КЛАСІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Ульяновське ПТУ № 11

Вступники подають заяву 
на ім’я директора, свідо
цтво про народження (ори
гінал), довідку з місця про
живання, довідку з місця 
роботи батьків, медичну до
відку про стан здоров’я, 
довідку про епідоточення, 
особову справу учня.

Навчання в школі веде
ться українською мовою. 
З іноземних мов вивчаю
ться англійська й німецька.

У 9—10 класах запровад
жено виробниче навчання 
за спеціальностями: для

дівчат — машинопис-стєно- 
графія, для хлопців — ав
тотракторна справа.

Школа розташована в се
лищі Пантаївці, має зручне 
залізничне й автобусне спо
лучення з усіма містами і 
районами області.

Приймання документів 
проводиться щодня, крім 
неділі, з 8 по 16 годину.

По довідки звертатися в 
канцелярію школи-інтерна- 
ту на адресу: м. Олександ
рія, с. Пантаївка.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

штукатур, тесляр, муляр-плитко- 
впк-лпшовалышк, електрозварник 
(строк навчання 1 рік);

муляр-монтажник конструкцій, 
столяр будівельний, маляр буді
вельний. лицюва.іьиик-плнтковпк- 
мозаїст, слюсар-сантехнік (строк на
вчання 2 роки).

Приймають юнаків і дівчат віком 
від 15 років з освітою 8—10 класів.

Учні перебувають на повному 
державному утриманні, їх забезпе
чують гуртожитком, харчуванням, 
одягом. У період навчально-вироб
ничої практики вони одержують 
33 проценти від заробленої суми, 
за успішне навчання — заохочували-

ПРИЙОМ УЧНІВ
ну стипендію в розмірі 10—30 
карбованців щомісяця.

Зараховані набувають спеціаль
ності і середньої освіти за програ
мою училища і загальноосвітньої 
середньої школи. Тих, хто закінчить 
училище з відзнакою, направляють 
на навчання в середні в виті на
вчальні заклади.

Одночасно з оволодінням буді
вельною спеціальністю, учні набу
вають суміжних: дівчата спеці
альність друкарки або швачки жі
ночого одягу, юнаки дістають пра
во па управління мотоциклом та 
право кіиодсмонстратора.

В училищі працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності, предметні, 
спортивні секції.

оншвмш

НА 1976—1977
навчальний рік

Період навчання в закладі зач 
раховується в трудовий стаж. ,

Початок навчання з 1 вересня.
Вступники подають заяву па ім’я 

директора училища, автобіографію, 
паспорт або свідоцтво про народ
ження, документ про освіту, довід
ку з місця проживания із зазначен
ням складу сім’ї, характеристику зі 
школи, чотири фотокартки розмів 
ром ЗХ‘І см, довідку про лрофілак.*: 
ТИЧІ1І щеплення. ;

Документи приймають у карцеля- . 
рії учцлшца, їх можна висилати 
цінним листом.

Адреса: м. Ульяновка, Кіровб^’ 
градської обл., вул. Леніна, 21. \

ДИРЕКЦІЯ.
 - ---------------- ;

Кіровоградське середи« міське 
Мрофесійііо- гехні'іііе училище № 4
ЛО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧЖВ
на 1976—1977 навчальний рік

для набуття таких спеціальностей:
із строком навчання 3 токи (віком від 15 років і 

старші): токарі, слюсарі-ремонтникн, слюсарі-інстру- 
менталышки по виготовленню і ремонту штампів, 
г.ристосуаанб і пресформ, слюсарі-саптехніки по мон
тажу систем опалення, водопроводу, газопроводу 
.та і я/.

із строком навіяння І рік: слюсарі механо
складальних побіг.

Всі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом Тим, хто гостро по
требує’ надається обладнаний гуртожиток. Всі учні 
одержують 33 проценти від зарплати під час вироб
ничої практики.

Училище має бібліотеку. При клубі училища пра
цюють гуртки художньої самодіяльності — чхоровий, 
.танцювальний, художнього слова, естрадний і духо
вий оркестри, при кабінеті «Югий технік» — гуртки 
технічної творчості, а при комітеті ДТСАЛФ постій
но працюють курси мотоциклістів.

Після закінчення училища всім випускникам видає
ться документ про одержання середньої освіти і при
своєння розряду, а учням, які навчалися один рік — 
атестат з спеціальності з присвоєнням розряду. Від
мінники мають право па вступ у технікуми і вузи по
за конкурсом

Початок занять 1 вересня 1976 року
Вступники до учплнша повинні подати такі доку

менти: заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, свідоцтво про народженні 
або паспорт, довідки з місця проживания. склад сім’ї 
та медичну (форма № 286), 6 фотокарток (6X5 см).

Прийом документів щодня, крім неділі, з 8-ї до 
'16-ї години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
Революції, 20, телефони: 2-37-50, 2-31-42, 7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.

Мнколаїнськс ПТУ № 12
» >

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Кіровоградське професійне 
торгове училище

проводить прийом учнів 
на 1976—1977 навчальний 
рік на спеціальності: 
продавців продовольчих 
товарів; продавців про
мислових товарів; контро- 
лерів-касирів продоволь
чих і промислових товарів.

Прийом документів до 
20 серпня.

Строк навчання: на базі 
8 класів — 2 роки; на базі 
10 класів — 1 рік.

До заяви н а ім'я дирек
тора необхідно додати та
кі документи: атестат чи 
свідоцтво про закінчення

школи (оригінал), харак
теристику, чотири фо
токартки , свідоцтво про 
народження (копію), до
відку про стан здоров’я 
(форма № 286).

Прийом в училище про
водиться без екзаменів. 
Особи, зараховані в учили
ще, одержують стипендію 
з розмірі 32 карбованці, а 
демобілізовані воїни — 60 
карбованців на місяць.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, вул. Василини, 5. 
Телефони: 4-14-83, 4-14-85.
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7) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
-•цділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій- 

-’атріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

індекс 61197,

електромонтажник суд
ковий, електромонтажник 
по освітленню, електро
монтажник по освітлю
вальних і силових мере
жах та силовому елек
троустаткуванню, слюсар- 
електромонтажник.

До закладу приймають 
юнаків і дівчат з освітою 
8—10 класів.

Строк навчання: на базі 
8-ми класів — 2 роки, 
10-ти класів — 1 рік.

Учнів з восьмикласною 
освітою, які вчаться спе
ціальностей «Судновий 
електромонтажник», «Елек
тромонтажник по освіт
лювальних та силових ме
режах і силовому елек
троустаткуванню», «Слю-

сар - електромонтажник», 
забезпечують триразовим 
харчуванням за рахунок 
держави, форменим /лор- 
ським обмундируванням 
— парадним і робочим.

Учнів з 10-кг.асною осві
тою, які вчаться спеціаль
ностей «Судновий елек
тромонтажник», «Електро
монтажник по освітлю
вальних і силових мере
жах та силовому електро
устаткуванню», забезпе
чують стипендією в роз
мірі ЗО карбованців, від
мінників — до 37 карбо
ванців на місяць.

Учнів з десятикласною 
освітою і тих, що відслу
жили в лавах Радянської 
Армії, які вчаться спеці

альності «Судновий елек
тромонтажник», забезпе
чують стипендією в роз
мірі 80 карбованців.

Під час виробничої 
практики учням виплачу
ють 33 проценти від за
робленої ними суми.

В училищі є гуртожи
ток. Місця в ньому надаю
ться в першу чергу суд
новим електромонтажни
кам і слюсарям-електро- 
монтажникам.

Учні, які вчаться спеці
альностей суднового елек
тромонтажника і слюсаря- 
монтажника та прожива
ють на квартирі, одержу
ють квартирні в розмірі 
10 карбованців на місяць.

При училищі працює веЧ 
чірня школа.

Вступники подають свї- 
доцтво про народження 
(або паспорт), свідоцтві? 
(атестат) про освіту, ха
рактеристику, довідку з 
місця проживання, вісім 
фотокарток, заяву батьг 
ків про згоду на навчання 
сина (дочки). >

Документи можна по- 
дати особисто або Еислаі^ 
ти поштою. 1

Екзаменів вступники не 
складають.

Наша адреса: 327000^ 
м. Миколаїв, вул. Садова^ 
31/2, профтехучилищ^ 
Н° 12, приймальна комі
сія. Телефон 7-22-70.
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Білоцерківське СИТУ № 13
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

Заклад готує робітників таких будівельних спеці
альностей:

маляр, столяр, муляр-монтажник конструкції, шту- 
катур-н.тмтковпк-лиціова.іьшік, лищовальшік-плитко- 
внк-мозаїст. машиніст автомобільного крана (строк 
навчання 3 роки);

муляр, маляр, плитковпк (строк навчання 1 рік).
Учні, у яких строк навчання 3 роки, по закінченні 

училища дістають, крім спеціальності, середню ос
віту.

Приймають юнаків і дівчат з освітою не менше 
8 класів, піком 15—16 років. На однорічний строк 
навчання приймають осіб з десятикласною освітою, а 
також звільнених у запас із Радянської Армії.

Вступники подають свідоцтво про закінчення 8 кла
сів або атестат, свідоцтво про народження, довідку 
з місця проживання, довідку про склад сім’ї, 6 фото- 
карток розміром 3X4 см, довідку з поліклініки (фор-

Львівський 
поліграфічний 
технікум

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ

На стаціонарному відділі 
заклад готує:

на базі восьмирічної 
школи —

техніків-технологів скла
дального виробництва,

техніків-технологів висо
кого друку,

техніків-технологів плос
кого Друку;

на базі середньої шко
ли —

техніків-механіків по екс
плуатації поліграфічних ма
шин та устаткування,
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«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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ма № 286)'. рептгепзнімок грудної клітки і результат 
тн аналізів.

Учнів забезпечують безплатно одягом, спецодягом, 
гуртожитком і триразовим харчуванням. Під час 
практики учням виплачують третю частішу заробле
них ними грошей. Випускникам надають роботу в 
трестах «Білоцерківпромжнтлобуд», «БілоцсрківхімЧ 
буд», а також на комбінаті «Кнївпромбуд».

Училище має п’ятиповерховий упорядкований бу£ 
дішок, добре устаткований навчальний корпус, май
стерню, кінозал, спортивний зал, стрілецький тир. •

Особи, що закінчили училище з відзнакою, корне-* 
туються пільгами для вступу до середніх спеціальних 
навчальних закладів і вузів.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса: м. Біла Церква Київської області, вул. Тур- 

чанінова, 33/35. їхати автобусами №№ Б і 9 до зу
пинки «Холодильник».
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бухгалтерів для роботи 
на поліграфічних підприєм
ствах.

На заочному відділі за-
клад готус:

на базі середньої шко-
ли —

техніків-технологів скло-
дального виробництва,

техніків-технологів висо-
кого друку,

техніків-технологів плос-
кого друку,

техніків-технологів палі-
турно-брошурувального ви
робництва,

бухгалтерів для роботи 
на поліграфічних підприєм
ствах.

Вступники складають ек
замени:

на базі восьмирічної шко
ли — з української або ро
сійської мови (диктант), ма
тематики (усно);

на базі середньої шко
ли — з української або ро
сійської мови і літератури 
(твір), математики (усно).

Вступники подають заяву, 
свідоцтво про освіту (в ори* 
гіналі), медичну довідку 
(форма № 286), чотири фо- 
токартки (3X4 см).

Приймання заяв на ста* 
ціонарний відділ:

на базі восьмирічної шко
ли — з 1 червня по 31 лип
ня;

на базі середньої шно* 
ли — зі червня по 10 
серпня;

на заочний відділ — З З 
травня по 10 серпня. -и

Вступні екзамени:
на стаціонарний відділ;
на базі восьмирічної шкоЧ 

ли — з 1 по 20 серпня,
на базі середньої школи—* 

з 1 по 21 серпня;
на заочний відділ — з 10 

по 20 червня, з 10 по 20 лип
ня, з 10 по 20 серпня.

Адреса технікуму: 290004, 
м. Львів-4, пл. Радянська, 
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