
НАШ ДАЛЕКИЙ, 
НАШ БЛИЗЬКИЙ
ДРУГ

Одна з головних рис радянської лю
дини — пролетарський інтернаціоналізм. 
У ставленні вашого народу до братньо
го В’єтнаму вона набула нових граней, 
виявила себе вовною мірою.

Нову звістку: «Президія першої сесії 
Національних зборів єдиного В’єтнаму 
внесла пропозицію віднині називати 
країну «В’єтнамська Соціалістична Рес
публіка» з великою радістю і сердечною 
підтримкою зустріли, як і всі радянські 
люди, трудящі нашого міста.

Яскраве свідчення тому — численні 
мітинги, то пройшли на підприємствах 
і в учбових закладах Кіровограда, там, 
де вже довгий час активно діють това
риства радянсько-в'єтнамської дружби.

— Ми знаємо, якою важкою ціною 
здобув повну незалежність сорокап’яти- 
мільйонппй народ В’єтнаму, — сказала 
робітниця кондитерської фабрики В. Г. 
Мороз. — Зараз іде нелегкий процес від
будови країни і ми готові допомогти 
своїм таким далеким, але завжди близь
ким друзям.

ВІЗИТ 
ДЕЛЕГАЦІЇ 
ВЛКСМ

БЄЛГРАД. (ТАРС). Сюди 
на запрошення Спілки со
ціалістичної молоді Юго
славії прибула делегація 
Ленінського комсомолу на 
чолі з першим секретарем 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжельни- 
ковим. Під час перебуван
ня в СФРЮ делегація озна
йомиться з роботою ССМЮ 
по виконанню рішень X 
з їзду Союзу комуніс-

Позавчора, о п'ятій годині вечора, 
відбувся загальноміський мітинг пред
ставників трудящих Кіровограда, при
свячений возз'єднанню В’єтнаму і від
криттю тижня радянсько-в’єтнамської 
дружби. Присутні тривалими оплесками 
тепло вітали дорогих гостей —- грома
дян В'єтнаму, які навчаються інші у 
Кіровоградській школі витої льотної 
підготовки, ніоперн піднесли їм букети 
квітів.

Вступно слово на мітингу виголосив 
голова правління міського товариства 
радянсько-в’єтнамської дружби, доцент 
інституту сільськогосподарського ма
шинобудування В. Я-Пихтів. Він від іме
ні всіх кіровоградців щиро поздоровив 
в’єтнамських друзів з великою історич
ною подією в житті їх країни — возз’єд
нанням її північної і південної частин. 
В. Я. Пихтів висловив упевненість, шо 
братній народ при підтримці Радянсько
го Союзу і країн соціалістичної спів
дружності викопає заповіт Хо Ші Міна 
про побудову єдинЬго соціалістичного 
В'єтнаму.

На мітингу виступили слюсар заводу 
радіовнробів Л. М. Завражиин, токар 
механоскладального цеху № 2 заводу 
«Червона зірка» депутат Верховної 
Ради УРСР Л. В. Черпега, секретар ко
мітету комсомолу кондитерської фабри
ки Л. Козлітіпа.

З словом сердечної подяки за постійну 
братню підтримку виступив Дій Ван 
ІІгвєм.

— Наша перемога, — сказав він, — ие. 
іце одне свідчення сили всеперемагаючо- 
го вчення маркспзму-лснінізму. Ми впев
нені, що КПРС, весь радянський народ 
були, є і будуть вашими великими дру
зями.

На мітингу одноголосно прийнято від
повідну резолюцію.

10. МИХАЙЛЮК.

тів Югославії І IX з’їз
ду Спілки соціалістичної 
молоді, поділиться дос
відом політичного трудово
го і морального виховання 
радянської молоді у світлі 
рішень XXV з’їзду КПРС. У 
ході візиту обговорювати
муться також питання дво
стороннього співробітниц
тва ВЛКСМ з молодіжними 
організаціями Югославії, 
міжнародного молодіжно
го і студентського руху.

В Белградському аеро
порту делегацію зустрічали 
виконуючий обов’язки го
лови ССМЮ Д. Милич та 
інші югославські молодіж
ні керівники, а також посол 
СРСР в СФРЮ В. І. Степа- 
ков.

На приз 
клубу 
„Шкіряний

їх тисячі. В кожній школі, в кожному мікрорайоні 
міста, в селах. області один з найулюбленіших видів 
спорту в хлоп я г — футбол. Мріючи про висоти май
стрів, школярі вже тепер виходять на стадіони, щоб 
здобути перші свої реліквії — призи клубу «Шкіряний 
м яч». Паисильніші дійшли до фіналу першості області. 
544 юні спортсмени (34 команди) мірялися майстер
ністю в трьох зонах — в Знам’янці, Гайвороні, Ново- 
украіпиі. Серед наймолодших вищу сходинку в турнір
ній таблиці зайняли вихованці тренера Р. Овчаренко 
(ЖЕК № 3 м. Кіровограда). В середній віковій групі теж 
перемогли кіровоградці (Ж.ЕК № 5, тренер В. Чсрпя- 
ховськнй). У фіналі поєдинків юних футболістів стар
шої вікової групи перший приз вибороли новоукраїнці.

І ось сьогодні — фінал республіканських зональних 
змагань на приз клубу «Шкіряний м’яч».

Переможні обласного турніру приймають гостей з 
Кримської, Одеської, Миколаївської та Херсонської об
ластей. Матчі юних футболістів проходитимуть на ста
діонах спортклубу «Зірка» і «Буревісник»,
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01 ДІВЧАТА приходять 
на будівництво, коли в 

квартирах уже закінчено 
основні роботи, проведено 
електричне освітлення, че
кають на господарів газові 
плити, ванни. За ними, 
малярами-штукатурами, — 
останнє слово. Пофарбують 
стіни, стелю, підлогу, зроб
лять панелі, чи наклеють 
обої — і будинок готовий.

Верх нового дев'ятипо
верхового будинку № 216, 
що неподалік школи № 17 
м. Олександрії, уже ви
блискує кришталем вікон, 
а внизу ще кипить робота. 
На подвір’ї часто можна 
зустріти майбутніх мешкан
ців. їх ніби магнітом притя
гують нові квартири. Хо
дять, роздивляються. Ки
дають трохи недовірливі 
погляди на молоденьких 
будівельниць, що завершу
ють роботу. Чи зможуть ці 
сімнадцятирічні дівчатка, 
або ж не на багато старші, 
зробити все як слід? Адже 
всі вони ще не так давно 
були новачками на будів
ництві, робили після закін
чення професійно-техніч
ного училища перші, не
впевнені кроки. І хто зна, 
як довго довелося б отак 
ставати в робітничі лави, 
якби не потрапили до 
бригади Григорія Володи
мировича Русакова, люди
ни великої душевної доб
роти, по-справжньому за-
пиякяяавв

Василь Краснлнч — член ме
ханізованої ланки по внроіцу- 
паніпо кукурудзи колгоспу іме
ні Ілліча Новомнргородського 
району. Він — один з наймо
лодших механізаторів госпо
дарства. Але це не заважає 
йому бути маяком соціалістич
ного змагання. Ось і па обро
бітку міжрядь та підживленні 
качанистої юнак знову відзна
чився — щоденно перевиконує 
змінні завдання. Інакше іі не 
може бути, адже нещодавно 
Василі, cran кандидатом в чле
ни КПРС.

На фото: В. КРАСНЛИЧ. 
Фото М. ГЕЛЬМАНА.

ВИХОВУЄ КОЛЕКТИВ

ВІД ПЕРШОГО 
ПОВЕРХУ ДО
ДЕВ’ЯТОГО...

Про недовірливих новоселів, шпателі, 
що завадили стати першими, і дівчат, 
які люблять іти на роботу

коханої у професію буді
вельника. Він вважає, що 
чим швидше пройде підлі
ток шлях від учня до май
стра, тим краще і для ньо
го, і для колективу. Юнако
ві чи дівчині допомогти 
опанувати майстерністю не 
менш важливо, ніж, скажі
мо, скоротити строки впро
вадження у виробництво 
найновіших досягнень на
уки і техніки. До того ж 
ріст продуктивності праці 
у цьому випадкові буде 
досягнуто без додаткових

капіталовкладень... Такими 
міркуваннями поділився 
Г. В. Русаков на партійних 
зборах. Думка його сподо
балась комуністам. Тож 
йому, як кажуть, і карти б 
руки. Так, 12 серпня 1974 
року народився комсомоль
сько-молодіжний колектив 
малярів-штукатурів — ви
пускників олександрійських 
професійно-технічних учи
лищ № 5 і № 7. Тридцять 
чоловік — це не мало«

(Закінчення на 2-й стор.)«

ПІЗНО
ЗГАДАЛИ

Громадський 
огляд 
ГОТОВНОСТИ 
до жнив

Прохолодна з лотами погода змі
нилася па погожу. Наливається ко
лос, незабаром жнива.

Наші дереїрські придніпровські 
землі вважаються пайбідиішими. Та 
врожай дозріває непоганий. Особли
во будуть щедрими гектари, засіяні 
ячменем, вівсом. Цього літа вони 
займають значні площі. По колгоспу 
загалом ярий клин становить 1336 
гектарів. Я вийду на косовншо впер
ше, чув, що збирати ярі значно важ
че, ніж озимі, особливо, коли мінлива 
погода. Тож турбує тс, що техніка 
досі не підготовлена до жнив.

З десяти зернозбиральних половина ком
байнів ЗОВСІМ не готові до жнив. Не ВСІ

агрегати укомплектовані комбайнерами 1 
помічниками. Біля окремих машин тс ро
боти на півтора—два, а то іі більше тиж
нів. Та н ті комбайни, що вважаються від
ремонтованими, пе відрегульовані, не об
катані, не ущільнені проти итрат зерна.

Не все підготовлено і до приймання зер
на нового врожаю. Найбільше тривожить 
тс, що без об’єктивних на те причин при
пинено монтаж потужного зерноочисного 
комплексу.

До перевезення зерна машини не 
готують. Великогабаритних приче
пів ще рука ремонтника не торкалася. 
Простої комбайнів у загінці, а зна
чить і втрати зерна, неминучі, бо без 
причепів нам не обійтися. Адже всю 
солом’яну січку обов’язково потрібно 
доставити до ферм. Поля від села да-

леко — за 18—20 кілометрів. Приче
пи не ущільнені, до них пе вистачає 
щонайменше 20 шип. Зовсім немає 
чим скиртувати солому.

Обставини так не склалися б, якби 
головний інженер колгоспу М. А. Го
робець та бригадир тракторної брига
ди М. І. Я шини вчасно подбали про 
ремонт техніки. Лише кілька днів то
му вони направили в райоб’єднаиня 
«Сільгосптехніка» для обміну спра- 
цьоване решето до «Ннвн», невчасно 
подали відомості про дефекти. Питан
ням підготовки машин і механізмів до 
жнив по-справжньому це займалося і 
правління колгоспу. Воно понадіяло
ся на спеціалістів. Звичайно ж, за 
вказівкою правління до цього часу 
механізаторів використовують на різ
них роботах. А комбайнів ремонтува
ти нікому.

Ю. БАЖІЙ, 
комбайнер колгоспу «Дружба» 
Онуфріївського району.
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Павло Васильович СОКОЛОВ, майстер крайового цеху, який вважається серцем Олександ
рійського заводу підйомно-транспортного обладнання, — досвідчений наставник молоді. Ось і п

хвилину він зупинився біля молодих робітників Г. ОЛЕФ1РЕНКА та Л. ЛУНЕТИ, щоб по
радити, як точніше розмітити заготовку. Адже від цього залежить якість продукції і економія 
матеріалу. ’ •
, Фото Р. ГРАПОВСЬКОГО.

1 Тема, яка,
схвилювала кожного

ОБМІН 1
КОМСОМОЛЬСЬКІЇ! 
документ?««

V

Наша організація вже закінчила об
мін комсомольських документів. Цьо
му передувала певна підготовча робо- 
'та. Провели кілька тематичних зборів, 
відбулася конференція «Бойові і трудо
ві подвиги комсомолу». Найбільш па
м’ятними залишилися ті, на яких підні
мали питання життя нашої школи.

Напередодні обміну комсомольських 
документів скликали саме такі комсо
мольські збори. Тема їх —’"«Про куль
туру поведінки»—була обрана не випад
ково, адже ми, викладачі, виховуємо 
підростаюче покоління. Виховуємо в ду- 
сі відданості Батьківщині, партії, ідейної 
переконаності, інтернаціоналізму, а то
му самі повинні бути прикладом у всьо
му для наших вихованців. На жаль, в 
колективі ще трапляються випадки не
стриманості в спілкуванні з товаришами, 
а то й порушення трудової дисципліни, 
пасивності при вирішенні питань вихов
ної, комсомольської роботи... Саме на 
цих зборах і йшлося про недоліки, що 
заважають нам, про конкретні завдання 
по їх усуненню. Серйозна розмова по
служила імпульсом до активної діяль- 
нреті кожного комсомольця.

У день обміну юнаки та дівчата орга
нізовано прийшли у міськком комсомо
лу. Тут ми відчули настрій діловитості і 
якоїсь особливої урочистості. Під час 
бесід наші спілчани найбільше своїх 
пропозицій і зауважень на адресу міськ
кому комсомолу висловили з питань 
поліпшення естетичного виховання мо
лоді міста.

День, коли одержували комсомольські 
квитки нового зразка, стаз пам'ятним в 
житті коленого з нас. На урочисту подію 
запросили ветерана Великої Вітчизняної 
війни і праці В. М. Ткаченка, директора 
школи М. Є. Донця, інструктора міськ
кому партії В. М. Ломоноса, секретаря 
партійної організації школи М. В. Сар- 
данову, викладачів. Почесні гості висту
пили перед комсомольцями, поділились 
своїми думками про роботу нашої ком
сомольської організації, побажали успі
хів на майбутнє. Секретар міськкому 
комсомолу Т. Бетєхтіна вручила нам 
квитки нового зразка з силуетом Лені
на на обкладинці.

Л. ШМАКОВЛ, 
секретар комсомольської організа
ції Світловодської музичної ніколи.

(Закінчення.
ГІоч. на 1-й стор.).

А тому Г. В. Русаков узяв со
бі на допомогу з колиш
ньої своєї бригади двох жі- 
нок-спеціалісток — Марію 
Петрівну Макаренко та 
Ганну Андріївну Шукліну. 
Утрьох зони вирішили до
сягти поставленої мети.

У характерах підшефних бу
ло ще багато дитячої безпосе
редності, Для декого з них 
перші дні на будівництві стали 
зіткненням мрій та сподівань з 
реальною дійсністю. Зв’язано 
це було і в деякій мірі з недо
статньою ноінформонаністю но- 
вачків про переваги і недоліки 
тієї роботи, яку вони повинні 
виконувати. Подолати це само
му було б, можливо, не так і 
легко. Але, коли поруч товари
ші, чудові наставники — труд
нощі ставали не такими вже й 
непереборними, як па перший 
погляд. Важко було призвичаї
тись до роботи Олександрі Воз
ник, Валі Сипицннііі. Останній, 
наприклад, ніяк не давалися 
шпаклювальні роботи. ІІа до
помогу прийшли Друзі, які самі 
щойно оволоділи цією опера
цією. І бригадир — тут як тут...

Ця атмосфера взаємодо
помоги, підтримки, довір’я 
склалася не відразу. На
довго запам’ятався дівча
там такий випадок. Шість 
днів не була на роботі Те
тяна Пальчик, а коли з яви
лась, пояснила, що хворіла. 
Згодом стало відомо, що 
насправді дівчина ці дні 
прогуляла. Пристрасті ви
рували довго, були і спеці
альний випуск «Сатирично
го листка», і серйозна роз
мова. Згадуючи цей випа
док, Тетяна ще й тепер чер
воніє. Дівчина зрозуміла 
свою провину перед по
другами, іншими очима 
стала дивитися на колек
тив, відчула в ньому 
справжнього, чесного і ви
могливого товариша. Мож
ливо, саме тоді кожен 
уяснив собі, які обов’язки 
покладає на нього звання 
члена комсомольсько-мо
лодіжної бригади, став оці
нювати свої вчинки, вихо
дячи з інтересу колективу.

Звісно, у прищепленні 
новачкам високих мораль
них рис соціалістичного 
способу життя важливу 
роль має особистий при
клад наставника, групком- 
сорга, комсомольських ак
тивістів. Рівнятись дівчатам 
є на кого. Бригадир — ка
валер ордена Леніна. Зумі
ла завоювати своєю пра
цею повагу товаришів і 
комсомольський ватажок 
колективу Катерина Пістру- 
жак. Недавно вона разом зі 
езоєю подругою Катери-

ВІД ПЕРШОГО І 
ПОВЕРХУ ДО

ДЕВ’ЯТОГО...
ною Мойсюк виборола дру
ге місце в обласному кон
курсі молодих малярів.

— А могли б і перше! — 
посміхається Григорій Во
лодимирович, — коли б 
шпателі свої взяли, інстру
мент, до якого звикли. 
КОЖЕН закоханий у свою 

професію. А коли її 
любиш — не зможеш пра
цювати абияк. Тим більше, 
що тобі дають повну змогу 
виявити свої можливості. 
Адже виконують дівчата ті 
ж самі роботи, що й до
свідчені майстри. І викону
ють добре! Нещодавно од
ними з перших в Олександ
рії члени бригади освоїли 
наклеювання обоїв. Смі
ливо взялися за нову для 
них справу. В перший день 
Г. А. Шукліна, К. П. Шульга 
разом з Надією Яценко та 
Олександрою Возник об
клеїли лише дві кімнати. 
Та вже через день — шість. 
І хоч комсомольсько-мо
лодіжна інколи випадає з 
поля зору керівництва бу
дівельного управління № З, 
молоді будівельниці не па
дають духом — активно 
вишукують резерви якості, 
ефективності виробництва. 
А допомогти впровадити 
задум є кому: адже брига
дир — умілий раціоналіза
тор.

Кожен, хто коли-небудь фар
бував батареї водяного опален
ня, переконався, що робота ця 
не легка. Особливо, коли фар
бують їх внутрішні поверхні. 
Часу треба витратити чимало, 
а зручностей — ніяких. Вирі
шили в бригаді Русакопа удо
сконалити цей процес. Переоб
ладнали автогенний різак, при
думали так звану «фарбуваль
ну кружку». попробували: 
справа пішла швидко. В шість 
разів зросла продуктивність 
праці. 1 при фарбуванні стін, 
панелей теж. Експеримент вдав
ся. Тепер слово за службою за
безпечення будівельного управ
ління — потрібен розчинник 
фарби.

Або ще один приклад. 
Коли колектив працював на 
будівництві гуртожитку рай- 
об'єднання «Сільгосптехні
ка», вперше використали 
нову малярну станцію, за
стосувавши замість тради-

ційної масляно-клейової 
шпакльовки — талькову. Це 
в кілька разів підвищує 
продуктивність праці, еко
номить час, полегшує пра
цю малярів-штукатуріа. Як
що раніше уп ятьох за
шпакльовували 375 квадрат
них метрів стін, то з допо
могою станції чотири маля- 
ри і моторист за цей же 
час шпаклюють 1150 квад- 
ратних метрів площі. До 
речі, талькова шпакльовка 
значно дешевша. Можна 
було б говорити про великі’ 
успіхи в цій справі, якби бу
дівельників постачали нею« 
Це ж не дефіцит... І вироб
ничий відділ будівельного 
управління № 3, який очо
лює Л. Є. Гуревич, не вклю
чивши в планові відомості 
на поставку матеріалів 
розчинник і талькову шпак- 
льовку, мимоволі вилучає у 
молоді потяг до творчого 
пошуку, підвищення про
дуктивності праці.

МИНЕ небагато часу і 
бригада відзначить

свою другу річницю з дня 
народження. В серпні ж 
прийде нове поповнення 
випускників профтехучи
лищ. Зустріне їх міцний, 
дружний колектив. На ви
робництві новачок не зали
шається один на один з 
проблемами, які виникнуть 
у перші дні роботи. Поруч 
будуть його нові товари
ші — Катерина Пістружак, 
Віра Анісковець, Валентина 
Синицина, Катерина Мой
сюк, Олександра Возник, 
Надія Качан, Віра Щербина, 
наставник Г. В. Русаков, ін
ші члени бригади. Вони 
підтримають, порадять,
можливо, навіть заново від
криють для них професію 
будівельника. І найбільшою- 
нагородою . буде перший 
трудовий успіх новачка, 
його перша перемога над 
собою.

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

м. Рлексапдрія.
S На атеїстичні теми з
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ІОІДОМО, що християнство налічує близько 190 тисяч 
святих, причому 5 тисяч поіменовано. Французький 

канонік Нассо ще у XV столітті писав, що якби на кож
не свято па честь святих виділяли хоч одну хвилину, то 
для відзначення всіх свят не вистачило б року.

Не дивно, що при такому перенасиченні церква стала 
зводити святих докупи. Ллє ії подібний «захід» не допо
міг. Тоді, щоб якось вийти із становища, діячі христи
янства запровадили свято «сорок святих», а потім одне 
свято на честь «усіх святих».

Так виник ку.їьт святих, який витіснив із свідомості 
віруючих культ старих дохристиянських богів 
і духів. Що ж дають релігійні свята віруючо
му? Якщо бути відвертим, то можна сказати 
коротко: крім шкоди, більше нічого.

У класовому суспільстві християнство через 
нові свої свята виправдує експлуатацію, владу 
і багатство видає за дар божий. Л тому бідні 
не повинні втручатися у право власності і роз
поділ земних благ. Трудящі повинні змиритися 
зі своїм тяжким становищем, ' зносити всі 
страждання, причиною котрих, як повчає церква, є не 
класове суспільство, а гріховність, порочність самої 
людини. / ' - и

У святкових проповідях церковники відвертають тру
дящих від класової боротьби за краще майбутнє, про
пагують рабську ідеологію, страх перед богом, марність 
земного життя.

Можливо, так і є в капіталістичному суспільстві, заува
жать віруючі, але у нашій країні помає експлуатації і 
церква лояльно ставиться до Радянської влади.

Справді, у пас немає експлуататорів, але релігійні 
свята не перестають завдавати великої шкоди віруючим 
нашої країни:

По-перше, релігійні пережитки, а серед них і релігійні 
свята, заважають радянським людям, які що ііеребува- 
ють у полоні віри, рволодіватп науковими уявленнями 
про навколишній світ, затьмарюють їхню свідомість, 
відвертають від актуальних питань комуністичного бу
дівництва. Вселяючи у віруючих думки. про марність і 
гріховність земного життя, релігійне вчення прирікає 
людину на пасивність, духовно принижує її, підриває 
віру у власні сили.

У зміст проповідей, виголошуваних у дні релігійних 
свяг, вкладається перекручене, спотворене, фантастичне 
зображення дійсності. Релігія вчить, що навколишній 

світ непізнаваннії і його таємниць ніколи не розкриють 
люди, що людина не повинна навіть намагатися їх зро
зуміти.

Подібні релігійні твердження заперечують величезну 
силу знань, наукових досягнень, які допомагають пізнати 
світ у всебічному розвитку природних і суспільних зако
номірностей.

По-друге, в дні своїх свят церква посилює релігійну 
пропаганду, а цс сприяє поширенню і укоріненню спо
творених уявлень, зокрема Про тс, нібито долю всіх лю
дей вирішує бог.

УСІ СВЯТІ ДО СТОЛУ
ЧИМ ШКІДЛИВІ РЕЛІГІЙНІ СВЯТА?

Особливо шкідливими є твердження релігії про грі
ховність людніш і-«святість страждань», які часто повто
рюються під' час святкових молінь, а надто ж на вели
коднє свято. Саме в цей день дуже багато слів чують 
віруючі про страшні муки Христа, які він смиренно зно
сив. Тому такі'обряди, як говіння, сповідання, причастя, 
церковні служби, спрямовані і на поширення серед ві
руючих думки про неминучість страждань людніш, про 
її безсилля і нікчемність, про те, що не від зусиль ЛЮДН
ІШ та її праці залежить щасливе життя і майбутнє, а 
від якихось молитов, уповань па бога і на ного «ми
лість».

Навіть паші величезні успіхи в комуністичному будів
ництві і в забезпеченні миру в усьому світі церква на
магається пояснити по-своєму: бог, мовляв, «воздає па 
молитви». <

Подібні святкові проповіді заважають віруючому зро
зуміти, що основою щастя нашої країни є праця, зусил
ля мільйонів, спрямовані па зміну і підкорення природи, 
па поліпшення добробуту всіх трудящих. Гарантія цьо
го — наші п’ятирічні плани і їх успішне виконання, по
стійне піклування партії та уряду про благо радянських 
людей.

У дні релігійних свят церква посилено проповідує ін- 

»■И «■■■ ЛВННВІ ЛННВНВІ 

дивідуалізм, лицемірство, принизливе ставлення до жін
ки як до гріховної істоти, непримиренність і ворожість 
до інаковіруючцх.

Як самітньо, відчужено звучить це в умовах нашої 
дійсності, де основними моральними рисами є радян
ський патріотизм, пролетарський інтернаціоналізм, ко
лективізм і братерство, до жінка в усіх галузях народ
ного господарства рівноправна з чоловіком.’ а дружба 
народів великої Країни Рад не знає пі освітніх, ні на
ціональних, пі релігійних перепон.

Релігійні свята завдають великої шкоди ------ „і народному 
господарству. Ьо церква і віруючі посилаються 
на той старожитній календар, за яким строки 
проведення різних сільськогосподарських ро 
біт визначаються не погодними умовами, а

- різними релігійними святами, котрі нерідко 
припадають на гарячу пору сільськогосподар
ських робіт. І саме в цей час віруючі люди

- не виходять на роботу, ие виконують ви
робничих кланів. Релігійні свята оживляють і

пеРежІПКІВ> часто супроводяться п’я- 
аморальнимн 

принижують гід* 
людей. Нерідко 

причиною аварій.

І
Іним розгулом, хуліганством та іншими 

явищами, завдають шкоди здоров’ю, 
вість і моральне обличчя радянських 
пияцтво в дні релігійних свят стає 
нещасних випадків, випуску бракованої продукції“тощо.

Тож треба допомогти віруючим уважно розібратися в 
тому, що не молебні і вшанування святих, а колективна 
наполеглива праця, сумлінне її свідоме ставлення до 
громадських обов’язків вирішують справу усп шносо- 
просування вперед до світлого майбутнього ІСПІШН01° ■

У цій важливій роботі велику допомогу подасть нам I 
правильне пояснення історії релігійних свят їх сопіть-1 
НО! реакційної ролі і визначення тієї шкоди якої во ш I 
завдають як пережитки минулого. 01 І

Слід пам’ятати, що остаточне попотіли* ............
обрядовості, релігійних свят можливе Ушию че- ет з"',"йо 
ваджеїшя нових, радянських обрядів м іг.,!,,', 1
чих до відзначення радянських сият ' ЄН 51 В|1>ую- 
роїчпими подвигами нашого папочу \ , 2° я3анпх з ге- 
роті.бі і творчій праці на благо ве’чикої сои??п“”,И б°: 
Вітчизни. ^.інкої соціалістичної
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О СЕ красивішими стають 
*“9 наші районні центри. 
Приємно пройтись сели
щем міського типу Петро
вим. Гарна — Олександрія, 
прекрасний — Світловодськ. 
А от коли приїжджаєш у 
Кіровоград, вийшовши на 
вокзалі, бачиш навпроти 
непривабливі «дядьківські» 
хатинки. Хоч потім переко
нуєшся, що центр таки 
гарний, та перше враження 
про місто ще довго не 
проходить. Треба, щоб ті 
місця, куди прибувають 
гості, — поблизу вокзалів, 
автостанцій та аеропортів, 
були найкрасивішими.

Ще у 1971 році у вашій 
газеті (а ми її передплачує
мо вже давно) повідомля
лося, що район залізнич
ного вокзалу буде перебу
довано. Але змін поки що 
не видно. А перебудувати 
треба. Адже це наш облас
ний центр. І хочеться, щоб 
гості міста розповідали 
вдома про його красу.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ СТВОРИ
НАВКОЛО ОАЗИС

Напишіть, будь ласка, ко
ли ж все-таки проекти бу
дуть втілені в життя.

І ще одне. Ми любимо 
Кіровоград. Чарівна вулиця 
Шевченка — вся в кашта
нах. Красива площа Кірова, 
захоплюють нові куточки 
Черемушок. А з висоти все 
місто виглядить зеленим 
гаєм. Та пізніше виявляє
ться, що в ньому мало 
місць для літнього відпо
чинку. Увечері просто ніде 
посидіти. Кілька впорядко
ваних парків — оце і все. 
Між тим, у вашому місті є 
багато занедбаних куточкіз: 
скверик поблизу заводів 
імені Кірова та «Червоний 
Жовтень», майдан біля кар
тинної галереї, незпоряд-

ковані алеї по вулиці Щор
са і багато-багато інших. 
Прибрати б ці куточки, 
опорядити, насадити квітів— 
і місто змінилося б невпіз
нанно. Невже не можуть 
комсомольці і молодь кі
ровоградських заводів і 
фабрик, студенти, школярі 
взяти шефство над такими 
місцями? Адже і коштів ве
ликих не треба, і роботи 
мало. Кілька суботників, 
або після роботи вийти з 
лопатами... І того досить.

З повагою
Д. ВАСИЛЬЧЕНКО,

І. КАШКО, 
О. ДЕМИДЕНКО, 

смт. Петрово,
м. Олександрія, 
м. Світловодськ.

- З стор.........  -
ОА ПОСЛУГИ треба 
'чАїлатяги. Особливо, як
що це-4-«зручно, вигідно^ 
швидко»! А коли люди 
не проти віддати гро
ші — то чому ж їх >іе 
взяти?

Ланцюя_таких безза
перечних умовисноаків 
«викували» деякі праців
ники Новоукраїнської ав
тобусної станції. І відчу
ли себе розкутими для 
не зовсім законних дій. 

Про них нашу редак-

СКАГЖАТЬСЯ

хоч
ПОСЛУГА 

Й НЕ
[
а ЛЮБИТИ МІСТОБьX
ВлРО ньогої

1. Ф. ПОМАЗАН — 
головний архітектор Кіровограда.

ТУРБУВАТИСЯ
Звичайно, привокзальний район нашого міста не радує 

погляду. Проте помилково думати, що кіровоградці 
цього не помічають. Є генеральний клан забудови цент
ру. Є ескізні намітки реконструкції привокзальної пло
щі. Вони передбачають, наприклад, зрізати насип біля 
вокзалу, «оголити» його підвальний поверх, розширити 
саму площу. Поблизу має вирости висотна будівля го
телю. •"

Чому ж все-таки плани і проекти досі не втілились у 
бетон і скло? Справа в тому, що відділ комунального 
господарства міськвиконкому, який повинен замовити 
проектування привокзальної площі та основних споруд, 
зараз фінансуй великі роботи по розчищенню Інгулу, 
будівництво транспфтної магістралі по вулиці Жовтне
вої революції, проектування тунелю під залізницею та 
здійснення багатьох інших, важливіших справ. Коштів 
не вистачає. І все ж працівникам міськкомунгоспу не
обхідно добиватись виділення лімітів на це будівництво. 
Якщо проектувальники і будівельники отримають за
мовлення, то до кінця десятої п’ятирічки зможуть при
вокзальну’площу повністю реконструювати.

Автори листа ставлять слушну пропозицію про впо
рядкування куточків відпочинку.' Дещо вже зроблено. 
ІІа розі вулиць Гоголя і Кірова знесено зайві бу
дівлі, у цьому куточку буде встановлено бюст Гоголя.

рійського скверу, що навпроти заводів імені Кірова та 
«Червоний Жовтень». Ми пропонуємо спорудити тут 
культурно-меморіальний ансамбль, у центрі композиції 
якого'височітиме танк Т-31, що одним з перших увійшов 
до нашого міста в січні 1914-го.

І ще одне. Спеціалісти можуть запропонувати чимало 
проектів. Але ж важко реалізувати їх лише силами ко
мунальних служб міста. Ось тут би і використати енту
зіазм та творчість молоді обласного центру, особливо, 
промислових підприємств.

■ Є проект і документація на реконструкцію Олсксанд-
пінгкігпгп гкмпк піп ияпг.ппти ЯЯПОЧІП ІМеїіІ КІООВЗ Та

Шкода, що такого листа надіслали 
не кіровоградці, а приїжджі. Втім, 
збоку завжди видніше. Але лист доб
розичливий, написаний з любоз'ю до 
нашого міста. І до пропозицій авторів 
нам, молодим кіровоградцям, варто 
прислухатись.

Дійсно, пора взятись за опоряджен
ня місць відпочинку. Справа ця по
трібна і чекає молодих працьовитих 
рук. Погляньте, у який чарівний куто
чок перетворили молоді робітники 
заводу радіовиробів площу перед но
вим підприємством. Насадили троян
ди, обладнали вітринами тощо.
Що ж можна зробити, аби прикраси

ти всі наші вулиці, сквери та парки? 
Чи під силу це завдання для молоді 
обласного центру?

Автори листа дещо спрощують проблему. 
По-перше, у масштабах великого міста тре
ба провести значну організаційну роботу. 
Необхідно запалити комсомольців і молодь 
на активну діяльність, довести до свідо
мості кожного важливість цієї справи. Слід 
визначити всі місця, котрі варто впорядку
вати. А їх багато. Тож нехай кожен моло
дий Кіровограде ці. по-госнодарському огляне 
територію навкруги свого заводу, фабрики, 
навчального закладу чи будинку, де живе. 
А потім запропонує. «Твій внесок у бороть
бі' за зразкове місто» — таким повинно бу
ти одне з питань порядку денного най
ближчих комсомольських зборів. А щоб роз
мови не залишились лише у протоколах, 
пропозиції слід узагальнити, скласти плани 
робіт на суботннках та під час санітарних 
п’ятниць. І влітку, а особливо з початком 
осені, приступати до діла.

По-друге, усі опоряджувальні робо
ти в містах ведуть за проектами спе
ціалістів, з урахуванням архітектурно
го обличчя навколишнього середови
ща. Такі проекти коштують недешево. 

Але у Кіровограді діє кілька про
ектних організацій, живуть і працю-

Яків БОНДАР — £
перший секретар 
Кіровоградського ©

міськкому КОМСОМОЛУ

НА ЗБОРИ і
ють п’ятнадцять зодчих. Ми розрахо
вуємо на їхню безкорисливу допомо
гу. Незабаром міськком комсомолу 
спільно з управлінням головного архі
тектора Кіровограда влаштує конкурс 
молодих архітекторів на кращий про
ект малих форм: пазільйонів, панно, 
місць відпочинку тощо. Думається, що 
це творче змагання треба спрямувати 
так, щоб всі кращі роботи втілити у 
життя. Цього місяця ми зберемо учас
ників конкурсу, дамо завдання, пояс
нимо його серйозність.

Ось тут і стануть у пригоді архітек
торам пропозиції, винесені на ком
сомольських зборах. Кожен із них ба
читиме загальне завдання, знатиме 
«свою» зону, враховуватиме у роботі 
побажання «замовників».

Лише у творчій співдружності робіт
ників, службовців, учнів із зодчими та 
художниками може народитись краса, 
вулиць і скверів Кіровограда. Наших я 
зусиль чекає місто. Треба, щоб у ньо- І 
му приємно було працювати і відпо- І 
чивати. Тож перетворимо Кіровоград в' 
у справжній оазис серед степу!

цію повідомила читачка 
з Новоукраїнки Н. Яро- 
венко. 16 травня, у не
ділю, її дочка приїхала 
вранці з Кіровограда 
додому. Відразу вирі-; 
шила взяти квиток на 
автобус, що їхав до об
ласного центру того ж 
дня. Квиток їй продали. 
Але додатково до вар
тості проїзду касир за
просила ще 20 копійок і 
видала квитанцію, на 
якій написала: «Взято за 
послугу». «За яку по
слугу?» — не зрозуміла 
дівчина. «А за добру,—• 
пояснила касир. — Сьо
годні — неділя, людей 
багато буде. От і спро
буйте, пізніше взяти 
квиток А та — 20 копі
йок — і ви — на коні, 
тобто в автобусі».

Громадянка Яровенко 
дивується, у чому ж за
слуга працівників авто
станції, винагороджена 
додатковою платою? В 
тому, що зранку не бу
ло пасажирів?

Ми вважаємо, що цю 
загадку краще пояснить 
адміністрація Новоукра
їнської автостанції.

М. КОРІННИЙ.

Від редакції. Оскільки пропозицію взяти комсомольське шефство над місцями 
відпочинку висунули читачі нашої газети, «Молодий комунар» бере що справу 
під свій постійний контроль. Ми просимо комітети комсомолу міста надси
лати на адресу редакції виписки з протоколів зборів із конкретними пропозиціями.

Окрім того, редакція закликає і тих читачів, котрі не візьмуть участі в органі
зованому обговоренні: включайтесь у боротьбу за зразкове місто! Надсилайте 
до газети свої листи, пропонуйте, творіть. Кіровограду бути красивим, привітним, 
затишним!

Шкільне лісництво Ботда- 
ніеської середньої школи 
№ 2 Зпам’янського району 
відоме своїми добрими тра- 
диціими. З раннього віку 
дітям прищеплюють любо« 
до природи, до всього жи
вого.

На фото: один з кра
щих заготівельників дарі» 
«зеленої аптеки» член шкіль
ного лісництва Володя 
ОСАДЧИЙ.

Фото М. ЛИТВИНОВА.

запиті ют ь
'* дуже хочу бути військо
вою людиною. Але дівчат в 
армію не беруть. А я про це 
'мрію з першого класу. Напи
шіть. будь ласка, як можна 
‘здійснити свою мрію?».

Ольга ТИХОНЕНКО,
восьмикласниця.

С. Вниіняківка. 
Кіровоградського району.
На запитання Ольги відповідає 

заступник начальника політвідділу 
Кіровоградського обласного вій
ськового комісаріату майор В. Є.- 
.ТРЕБУНСЬКИХ:

<— Цс не зовсім правильно. Дів- 
уата-медчрацівинки підлягають за
конові про загальний військовий 
обов’язок. Решта ж за бажанням 
може служити на різних посадах у 
лавах Радянської Армії. Для то
го, щоб найнятись на військову 
службу, необхідно, перш за все, за
кінчити середню школу, а потім 
ввернутись із заявою до райізіськ- 
комату.

Радянський Комітет ветеранів 
війни очолює письменник Борис 
Полевой. Адреса Комітету: МОСК
ВА Г-19, ГОГОЛІВСЬКИЙ БУЛЬ
ВАР. 4. ТЕЛЕФОНИ: 202-55-53 та 
202-59-52.

«Прошу повідомити, чи бу
дуть погамуватись облігації 
Державної двопроцентної по
зики 1948 року (виграшний ви
пуск) та Третьої Державної 
двопроцентної позики розвит
ку народного господарства то
го ж року.

Є. ОСТАПЕНКО, 
пенсіонер»,

с. Германівка
Компаніївського району.

• «Гїроіиу повідомити адресу 
"Радянського Комітету ветера
нів війни та прізвище його го-

Н. ФАДЄЄВ.
уі. Сві глоподськ.

Завідуюча Центральною ощадною 
касою 5» 49 м. Кіровограда О. М. 
ХОМРЕНКО повідомляє:

— У 1956 році було прийнято рі
шення нро припинення проведення 
тиражів позик розвитку народного 
господарства строком на 20 років. 
З 1974 року знову почалось пога
шення цих облігацій. В 1974—197» 
роках ощадкаси країни повернули 
населенню 2 мільярди карбованців. 
Нинішнього року розпочнеться ви
плата по облігаціях, що не уві
йшли до попередніх тиражів пога
шення. Про дату початку виплати 
буде повідомлено додатково у. цент
ральній пресі, по телебаченню та 
радіо.

Детальнішу інформацію ви змо
жете, товаришу, одержати в будь- 
>кій ощадкасі. —»
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запрошнкипіГ інститути технікуму, 
У4иливэда\7

Кіровоградське 
технічне училище Лу О
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: '<

Демобілізованих з лзв Радянської Армії: 
електрозварники, електромонтери, слюсарі-інстру» 

ментальними.
Строк навчання 8 місяців.
Учням, що встінаїоть, виплачується стипендія 70— 

В0 карбованців па місяць.
Тих, то закінчили середпто школу: 
слюсарі-модельвикн, слюсарі по ремонту обладнай* 

їія, слюсарі механоскладальних робіт.
Встигаючим учням виплачується стипендія ЗО карбованців 

на місяць, відмінникам навчання — 37 крб. ЗО ков.
За виконані роботи в процесі виробничої практики 

всім учням додатково до стипендії нараховується 
33 пропептп від заробленої суми.

Час навчання и училищі зараховується в трулопнО стаж. 
В утілите молодь приймається без екзаменів. 
Початок занять в міру комплектування груп.
До запей додаються такі документи: атестат про закін

чення середньої школи; свідоцтво про народження чи пас
порт; приписне свідоцтво (військовий квиток); довідка з 
місця проживання й про енляд сім’ї; характеристика зі шко
ли для осіб, іно закінчили І0 класів: автобіографія; фото
картки розміром 3x4 см. G штук.

Звертатися на адресу: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Декабристів, 26. Телефони: 2-35-31: 2-50-20.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське МСПТУ Лі 1
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Учтпшце готує внсо’гокваліфігдваїїих побітпнків з 
середньою освітою, по закінченні училища учні одер- 
дують диплом з присвоєним, 3 розрядом за спеціаль
ністю Диплом дає право вступу у виший учбовий 
заклад. Учні, що закінчили училище па «добре» і 
«відмінна», направляються в технічні вузи і па інже- 
веп н о - п ед а гог із в і ф а к ул ьтети.

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

строк навчання 3 роки:
токарі по металу: електрогазозварники: слюсарі- 

електромонтажннки; наладчики зварювального І га
зорізального обладнання; стюсарі механоскладальних 
робіт.

11а базі 10 класів, стоок павпаьпя 1 рік:
,машиністи мостових електрокранів (кранівники): 
токарі по металу.
Для вступу на навчання необхідно подати такі до

кументи: заяву і автобіографію, свідоцтво про осві
ту. паспорт або свідоцтво про народження, характе
ристику зі школи, довідку про профілактичні щеп
лення. шість фотокарток (розміром 5X6 см).

Зараховані в училище забезпечуються: з 3-річним 
строком навчання: 3-разовпм безкоштовним харчу 
гання.м, вихідним і робочим одягом та взуттям., З 
річним строком навчання — стипендією в розмірі 
ЗО кзрбозанців на місяць.

Під час проходження виробничої практики учням 
виплачується 33 пропен ги заробітку.

Тим. хто поірсбує, надається безкоштовно гурто
житок.

Початок занять з І вересня 1976 року.
Адреса училища. Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, с. Жовтневе, вул. Ватутіна, 1. Телефон 
51 4-08. їхати автобусом «А» або «Б» до зупинки 
«Жовтнева».

ДИРЕКЦІЯ.

Миколаївське професійно- 
технічне училище М 11
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1976—1977 навчальний рік
ьа такі спеціальності:

»а базі 8 класів (строк навчання — 3 роки) — 
тскар, фрезерувальник, слюсар ремонтник, слюсар 
механоскладальних побіг. Після закінчення училища 
учням видають дипломи про середню освіту і при
своюють розряди з вибраних спеціальностей;

иа базі 8 «ласів (строк навчання — 2 роки) — 
токар;

ва базі 10 класів (строк навчання — 10 місяців) — 
токар, електромонтер по обслужуванню промислово
го устаткування.

Приймають юнаків і дівчат. Зарахування — без 
екзаменів.

Зараховані до училища перебувають на повному 
державному забезпеченні. Учнів юнаків забезпечують 
гуртожитком.

Учням, у яких строк навчання три поки, палають 
відстрочку від призову в Радянську Армію на 4 роки.

Учні, у яких строк навчання один рік, одержують 
стипендію

Всі учні одержують 33 проценти від суми, зароб
леної під час виробничої практики.

В училищ; працюють секції: футбольна, волейболь
на. баскетбольна, боротьба боксу, настільного тенісу.

У зимовий період учні можуть користуватися пла
вальним басейном, у вільний час — відвідувати гурт
ки художньої самодіяльності, естрадно-інструмен
тальній; ансамбль.

Для вступу необхідно надіслати цінним листом 
заяву, документ про освіту, характеристику з місця 
навчання, свідоцтво про народження, довідку з місця 
проживання і про склад сілі ’ї, 6 фотокарток розміром 
3X4 см.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: УРСР. 327044, м. Миколаїв 

(обл.), вул. Космонавтів 66 (трамвай № 7, автобуси 
№№ 10, 12. 18). Тол. 2-10-81, 2-10-87.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське 
технічне 
училище № З
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфікованих робітників для про, 
мнелових підприємств, вугільних шахт і розрізів 
та та області з числа юнаків і дівчат, що мають те* 
редшо освіту, а також молодь, що відслужила в ла« 
вах Радянської Армії зі строком навчання 1 1,5 ро
ку. З освітою 8—9 класів віком під 15 років зі стро* 
ком навчання 2 роки.

На базі середньої освіти училище готує:
зі строком навчання 1,5 року — елек|рослюсаріц 

шахти, слюсарів-інструментальнцків;

зі строком навчання 1 рік — токарів по металу, 
машиністів електровозів шахтних, машиністів гірші* 
чотрапспортішх машин і механізмів, слюсарів елек
тромонтажників для роботи ва ОЕМЗ. водіїв-авто- 
слюсярів. пролавіїіп продовольчих товарів, продавців 
промислових товарів, апаратників брикетних фабрик 
(дівчата), гірничих працівників очисного забою;

зі строком навчання 2 роки — кухарів.

З освітою 8-9 класів (строк навчання 2 роки): 
електромонтерів по монтажу і ремонту промелектро- 
обладпаїїпя; слюсарів по ремонту металоконструкцій 
і промислового обладнання; токарів по металу; елю» 
сарів-авторемонтвпків; сліосарів-інструментальників.

Учням гірничих професій з середньою освітою . Йй» 
планується стипендія у розмірі 37 карбованців;^!« 
пям із середньою освітою, які навчаються на спеці* 
альвості металістів, продавців та кухарів, виплачує
ться стипендія в розмірі 30 карбованців.

Професійно-технічне училище 
при Кіровоградсько му 
м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
-НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує ообіт- 
никіе для м’ясної про
мисловості. Строй на
вчання — ОДИН рік.

Училище прий/лає юна
ків віком від 17,5 року і 
старших, дівчат — віком 
від 15,5 року і старших з 
освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються 
стипендією е розмірі 18 
карбованців та квартир
ними — 3 карбованці на 
місяць, триразовим без-
плагним харчуванням, 
спецодягом та формен 
ним одягом.

Під час 
практики 
грошову 
(третина від 
суми).

виробничої 
одержують 
винагороду 
заробленої

При училищі є вечірня 
середня школа робітни
чо: молоді.

Училище гуртожитком 
не забезпечує, а розмі
щує учгів на приватних 
квартирах.

Вступники повинні по
дати заяву на ім’я ди
ректора, автобіографію, 
документи про освіту 
та народження, довідку 
про стан здоров’я, 6 фо
токарток (3X4 см), до
відку з місця проживан
ня. хаоактеристику.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, Обознівське 
шосе, м’ясокомбінат, 
їхати автобусами № 10, 
Н? 34.

ДИРЕКЦІЯ.

Учні з восьмирічною освітою знаходяться ва пов* 
пому дер паевому забезпеченні.

Учні всіх спеціальностей при проходженні впробпи* 
чої практики па підприємствах додатково до стипен
дії одержують 33,3 відсотки від заробленої суми.

Відмінники одержують підвищену стипендію на 25 
гроцентіз, «хорошисти» — на 15 процентів (десяти- 
класпнки).

В училищі є добре обладнані майстерні, навчальні 
кабінети, лабораторії, бзза для занять в гуртках ху* 
ложиьої самодіяльності, технічної творчості, спор* 
тивних секціях. Училище має базову вечірню школу, 
де учні можуть набути середню освіту. Учні з серед* 
ньою освітою можуть продовжній навчання на вечір
ньому відділенні індустріального технікуму і філії 
Двіппопетровськсго гірничого інституту в м. Олек
сандрії.

Відмінникам надається право вступати у вузи поза' 
конкурсом па вечірні і заочні відділення.

Навчання в училищі зараховується з трудовий, 
стаж учня.

Хто погребує — забезпечуються гуртожитком.. ,
До заяви па ім’я дипектопа з обраною спсціалДїїі’/ 

тю слід додати: атестат, свідоцтво про освіту, спіло» 
цтво про народження, характеристику зі школи, 4 фо* 
токартки (3X4 см), довідку про щеплення.

Прином докуменіп в училище проводиться 9 ї бо 
резня 1976 року.

Капітанівське міське професійно-технічне училище №
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ ИА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олск* 
сандрія, пл. Кірова, 18. Телефон 37-4-03.

п

Училище готує лля цукрової промисловості ква
ліфікованих робітників таких спеціальностей: 

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр, 
сатураторипк-маляр.
апаратник випарювання — муляр, 
апаратник варкв цукру — слюсар.

оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та 

’автоматики,
електромонтер.
Випускників направляють па роботу на цукрові 

виводи.
Па навчання без вступних екзаменів приймають 

юнаків і дівчат віком іте молодше 15 років, які закін
чили 8, 9, 10 класів, шляхом конкурсного відбору за 
оцінками, вказаними в документі про освіту.

До групи електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб віком віл 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, 
одягом, взуттям, комплектом постільної білязни, в пе
ріод практики воші одержують 33 проценти за
робітку.

Гуртожитком у першу чергу забезпечують сиріт і 
дітей інвалідів Великої Вітчизняної війни та праці.

Сірок навчання — 2 роки.
При училищі є вечірня середня школа.

Вступники полають на ім’я директора заяву, в 
якій-указують вибрану спеціальність.

До заяви слід долати: свідоцтво або атестат про 
освіту, паспорт або (якщо не сповнилось 16 років) 
свідоцтво про народження, характеристику зі школи 
або з місця роботи, довідку з місця проживання із 
зазначенням складу сім'ї, довідку про став здоров’я 
(форма № 286). шість фотокарток розміром З'Х-І сан
тиметри.

Всі, хто вступає до училища, проходять співбесі
ду з членами приймальної комісії, виклик па яку бу
де надіслано письмово або дано вступникові особис
то при подачі документів.

Приймання заяв — по 20 серпня.
Початок занять з І вересня.

Адреса училища: емт Капітаїїівка Новомиргород- 
ського району, МПТУ-10.

ДИРЕКЦІЯ.

З Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 

орган Киропоградского обкома 
ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

БК И363, Індекс 6И97»

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

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

Зам. № 268, .Тираж 60 000,

Середи« мвеї.ке 
про<ї>есв іа іае-технічне 
училище № 1 м. Черкає

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Документи приймаються З 
1 травня по 31 серпня^«-

Початок занять £ і 
ресня.

Учні училища перебувй- 
ють на повному державно
му утриманні: забезпечую
ться безкоштовно гурт0"4 
житком, триразовим харчу
ванням.

Учні одержують протя
гом навчання б уЧИЛИЩ« 
третину заробітної плати«

По закінченні училища ви
пускники забезпечуються 
роботою і житлом в М« Чер
каси.

Адреса училища: інДемС 
257005, м. Черкаси-5, 
Шевченка, 333. їхати ав10" 
бусами №№ 1, 15, 11 
зупинки Седова, трол&іу/ 
сами №№ 2, 4, 7 до'-3^ 
пинки Енгельса. Телеф° 
3-50-46.

ДИРЕКЦ^

Приймаються юнаки і 
дівчата піком від 15 років з 
освітою 8—10 класів (без 
вступних екзаменів).

Училище дає середню 
освіту і готує таких спеціа
лістів.

З строком навчання три 
роки:

столяр, муляр-монтажник, 
маляр, штукатур, облицю- 
вальник-плитковик, електро
зварювальний -

З строком навчання 1 рік: 
муляр, облицювальник- 

ллитковик.
Бажаючі вступити в учи

лище подають такі доку
менти: заяву про вступ, сві
доцтво про народження 
(оригінал), документ про 
освіту (оригінал), довідку 
про щеплення, довідку про 
склад сім ї, 4 фотокартки 
розміром 3X4 см, характе
ристику з школи та прохо
дять медичну комісію б спе
ціалізованій поліклініці,
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