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ВЖЄ СЬОГОДНІ

Крім
дані про роботу жни-

тим, щоб 
створено 
для ои- 

прзці.
заправляють 

сюди ’м

редко- 
жнив», 
хто як 
пере-

угорі, а 
тих, хто відстає, — внизу. 

Члени сперетиеного 
штабу та редакційної ко-

господарства. 
штабі є інформацій- 

центр. Катерина 
з тих, 

приймає та опрацьо-

трудової 
до

опе- 
очо- 
В. В.

по-

В. ДІМ1Н.
Мопгородківськпй 
район.

І ЗНОВУ ТЕ»®«

Молоді жниварі змагаються 
за приз обкому ЛКСМУ і 
газети „Молодий комунар 
золотий колос*
Упевнено жнивує Віктор 

Сендзюк. Він удержує пер
шість. Рівняння на передо
виків!

Сьогодні турбота 
комсомолу—все для жнив

Попрацював на славу 
нагорода за труд

ПА полях КОЛГОСПУ 
«ЗАПОВІТ .ЧЕІНІІАз ЗНА- 
М'ЯПСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОВНИМ ХОДОМ ІДУТЬ 
ЖНИВА. МЕХАНІЗАТОРИ 
ГОСПОДАРСТВА ЗОБО
В’ЯЗАЛИСЯ ПА КОЖНО
МУ 3 1750 ГЕКТАРІВ ЗІ
БРАТИ ПО 29,6 ЦЕНТНЕ
РА ЗЕРНОВИХ. НІТВА ВІД
ДЯЧУЄ ЗА СУМЛІННУ 
ПРАЦЮ. НА ДЕЯКИХ ДІ
ЛЯНКАХ ОЗИМА ПШЕНИ
ЦЯ ВИДАЄ ПОНАД 35 
ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА З ГЕК
ТАРА.

НА ФОТО: ВГОРІ - АГ
РЕГАТИ КОМБАЙНЕРІВ 
АНДРІЯ ЖАДАНА ТА МИ
КИТИ СКЛЯРОВА НА КО
СОВИЦІ ЯЧМЕНЮ: ВНИ
ЗУ -- ВІДДІЛКОВІ ЇЙ АГ
РОНОМ ВІКТОР КОВА
ЛЕНКО ВРУЧАЄ ПЕРЕХІД
НИЙ ВИМПЕЛ ПРАВ
ЛІННЯ КОЛГОСПУ ПЕ
РЕ ПО В ОМУ К ОМ Б А ГІ ПЕ
РОВІ ВІКТОРУ ЧЕМЕ- 
РИСУ.

Фото В. КОВПАКА.
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Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу іме-
Ііірова Бобринсцького району 

комбайном «Колос» намолотив 4720 
центнерів зерна.

Микола БОРОДАВКА з колгоспу 
імені Калініиа Олександрійського ра
йону («Колос») — 3881.

Віктор КВАШУК з колгоспу «Ро
дина» Ульяновського району («Ни
ва») — 3721.

Анатолій ЮХИМЕНКО з колгоспу 
імені Кутузова Новоукраїнського ра
йону («Колос») — 3645.

Аркадій МОВЧАНСЬКИЙ з кол
госпу імені Фрунзе Ульяновського 
району («Нива») — 3574.

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Ін- 
гульськнй» Устинівського ранову 
(«Колос») — 3470.

— Оперативний штаб 
слухає,—притиснула труб
ку до вуха Катерина 
Стромко і щось швидко 
стала записувати на ар
куші паперу...

Для координації дій на 
жнивному полі в колгоспі 
«Україна» створено 
ративний штаб, його 
лив голова правління 
Шульга. Найближчий
мічник його — Микола По
лежаев, секретар комітету 
комсомолу 
При 
ний 
Стромко — одна 
хто 
вує оперативну інформа
цію про хід жнив, 
неї, 
варів збирають вагар Га
лина Сидоренко, обліко
вець Ніна Нурпай, голова 
місцевкому профспілки 
Федір Момот, директор 
Будинку культури Вален
тина Ситник та інші.

Перед Катериною Стром
ко колонка цифр. Вони 
показують кількість цент
нерів зерна, намолочених 
екіпажами комбайнів. По
гляд дівчини вихоплює з 
ЦІЄЇ колонки дві цифри —■

Василь КРАСОТА з колгоспу іме
ні Леніна Вільшанського району 
(«Нива») — 3111.

Микола ТКАЧЕНКО з колгоспу 
імені Шевченка Долннського району 
(«Нива») — 3039.

Володимир БЕЗПАЛКО з колгоспу 
імені XXI з’їзду КПРС Бобринецьио- 
го району («Нива») — 3018.

Микола БОЙКО — з колгоспу іме
ні Калініиа Бобрипсцьного району 
(СК-4) — 2989.

Петро ПІЩАНСЬКИИ з колгоспу 
імені Леніна Головавівського району 
(«Нива») — 2340.

Сергій ОКИПНЯК з колгоспу іме
ні Шевченка Ульяновського району 
(«Нива») — 2712.

Михайло ПОШИМБАИЛО з кол- п 
госпу імені Щорса Ульяновського І 
району («Колос») — 2578.

647 і 614. Вона обводить 
їх червоним олівцем. 647 
центнерів гороху намоло
тив досвідчений комбай
нер Микола Петрович 
Бойко. А хто ж другий? 
Не встигла прочитати прі
звище, як відчинилися 
двері.

— Хто з моїх комсо
мольців сьогодні попере
ду? — спитав Микола По
лежаев.

Колгосп «Україна» — 
господарство велике. Сек
ретар комітету комсомо
лу не має змоги щодня 
бувати на всіх полях, тож 
по інформацію звертає
ться до інформаційного 
центру.

лює редакційна колегія, і 
до якої входять агроном 
агрохімцентру Степан 
Ященко (редактор), заві
дуюча бібліотекою Надія 
Брехун, секретар комітету 
комсомолу Микола Поле
жаев та інші. Ось і цього 
разу про перемогу десх 
передових агрегатів роз
повіла «блискавка», яку 
розповсюдили по всіх від
ділках. Крім того, 
легія веде «Екран 
де наочно показує, 
працює: прізвища 
довиків пишуть

ДІЄ ОПЕРАТИВНИЙ 
ШТАБ

— Одну хвилинку, Ми
коло.

Ще раз порівняла циф
ри. Отже, 647 і 614 — най
вищі. Доповіла:

— На першому місці 
комбайнер Бойко, на дру
гому — Сульжин.

Комсомолець Степан 
Сульжин керує одним з 
чотирьох комсомольсько- 
молодіжних агрегатів. За
взятий хлопець. Намоло
тив тільки на 33 центнери 
менше, ніж досвідчений 
комбайнер. Разом із сек
ретарем парткому В. М. 
Коршенком М. Полежаев 
їде спочатку до агрегату 
М. П. Бойка, вручає пере
можцеві перехідний чер
воний вимпел. На його 
честь піднято також Чер
воний прапор 
слави. Потім — 
байка Степана.

Соціалістичне 
триває. І

змагання 
не тільки між 

агрегатами Бойка і Суль- 
жина, а й між комсомоль
сько-молодіжними екіпа
жами Миколи Рибенка, 
Миколи Куликова, Мико
ли Стромна... Хід трудо
вого суперництва висвіт-

легїї стежать за 
жниварям було 
необхідні умови 
сокопродуктивної 
Машини
пальним у полі, 
підвозять і гарячі страви 
та воду. Обладнано пере
сувні душові, агітвагончи- 
ки. Завідуюча бібліоте
кою Галина Краснюк при
носить до робочих МІСЦЬ 
комбайнерів свіжі газети 
і жуонали.

Обсяг робіт у трудівни
ків поля колгоспу чима
лий. Потрібно за десять 
днів зібрати понад 4 ти
сячі гектарів ранніх зер
нових. Таке зобов’язання 
взяли комбайнери. ! по- 
годні умови, і вся органі
зація праці в господарстві 
сприяють виконанню цьо
го зобов язання.

— Особливу надію ми 
покладаємо на комсо
мольсько-молодіжні екі
пажі, — сказав секретар 
парткому В. М. Коршен- 
ко. — Вони 
дуже добре зарекоменду
вали себе.
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Бесіду веде професор 
О. М. БІРМА II

2 сшор

МОРМИ нашого соціа- 
П лістичного суспільства 
викликали до життя со
ціалістичне змагання — 
найвищу форму співробіт
ництва людей. Величезний 
розмах його в останні ро
ки показав, наскільки 
ефективне воно і еконо
мічно, і морально.

А оскільки праця явите су
спільне. то й вона потребує 
постійної уваги з боку 
спільства, стимулювання, 
охочення.

/

Ми розрізняємо стимули ма
теріальні й моральні (хоча 
різниця між ними не така 
велика, як здається на пер
ший погляд, більше того — 
вони все помітніше переплі
таються і переростають один 
в один). 1 справді, якщо в 
урочистій обстановці шанова
на на підприємстві людина 
вручав вам премію за хорошу 
роботу і ви одержуєте її під 
оплески присутніх — цс який 
вид заохочення: матерільшій 
чіі моральний?

Дуже важливий стимул 
до праці — заробітна 
плата. І знову ж не тільки 
матеріальний, а й мораль
ний: приносячи додому 
«получку», ми відчуваємо 
моральне задоволення 
від того, що нашу працю 
оцінили, і від тих матері
альних благ, які ми зби
раємось одержати на за
роблені гроші. Якщо ж 
заробітна плата організо
вана неправильно, то ми 
відчуваємо не тільки (а 
часто навіть не стільки) 
матеріальну втрату, а й 
моральну. Ми сприймаємо 
її як несправедливість — 
рису, що суперечить нор
мам соціалізму. І застосо
вуємо заходи, щоб усуну
ти недолік.

Але заробітна плата не 
може і не повинна бути 
єдиним стимулом, оскіль
ки зона стосується кож
ного з нас зокрема неза
лежно від роботи колек
тиву в цілому. Крім ви
плати по праці безпосе
редньо кожного трудівни
ка, на підприємстві існу
ють фонди економічного 
стимулювання. їх три: 
фонд розвитку підприєм
ства, фонд соціально- 
культурних заходів і жит
лового будівництва та 
преміальний фонд (мате
ріального стимулювання).

З яких коштів вони 
утворюються і на що ви
трачаються? Фонди утво
рюються головним 
з прибутків. Ті, у 
чергу, залишаються
реалізації продукції, 
що підприємство викона
ло всі планові показники, 
і частина їх іде на стиму
лювання.

Надзвичайно важливий і та
кий моральний стимул, як до
віра до людини: видача їй 
особистого клейма для здачі 
деталей, присвоєння їй звань 
«Передовий робітник», «Май
стер «Золоті руки», занесен
ия до Книги пошани, на Дош
ку пошани, нагородження ор
деном або медаллю. Найви
щим визнанням заслуг робіт
ника є, присвоения йому зван
ня Героя Соціалістичної 
Праці.

Заохочення — зброя надзви
чайної сили, і тому використо
вувати її треба обережно >1 
уважно. Всі повинні бути 
впевнені у правильності рі
шення, бачити, за що заохо
чують людину, знати, як во
на досягла успіху, як вико
ристати її досвід.

Іноді в розмовах з комсо
мольськими активістами мож
на почути: «Як тут бути 
уважним до кожного день у 
день, коли людей сотні?».

А давайте уявимо собі, 
що нам так відповів хі-’ 
рург або вчитель... Комсо
мольська організація 
справу з вихованням 
лодих людей, отже,

чином 
свою 
після 

як-

має 
мо- 

. ------ тут
не може бути и1 мови про 
втому, трафарет.

Від ШВИДКОСТІ і якості 
ремонту металургійних 
агрегатів залежить 
роботи ливарників. Про 
це добре знають 
тажники спеціалізованої 
дільниці тресту «Укрколір- 
метремонт», яка обслуго
вує Побузький нікелевий

успіх

МОН-

ДОБРИМ СПОГАД 
ПРО ПОБУЗЬЦІВ

завод. Простій одного 
основного металургійно
го агрегату протягом до
би завдає підприємству 
понад 6 тисяч карбованців 
збитків.

Пліч-о-пліч із металур
гами, механіками, енерге
тиками трудяться на заво
ді з першого дня його 
пуску майстер дільниці 
Г. О. Гергиленко, брига
дир комсомольсько-моло
діжної бригади Олексій 
Борисов, бригадири В. Д.

Чижик, А. Коваль, В. С. 
Самофал, монтажники — 
секретар комсомольської 
організації В. Корнійчук, 
комсомольці Г. Сльоза, 
О. Соколов та інші. Біль
шість із них є активними 
раціоналізаторами. Лише 
цього року монтажники 
дільниці впровадили до
ставку устаткування в зо
ну монтажу, зміну мето
дів заміни і кріплення 
електродотримачів. Ці но
вовведення дали змогу

СУСПІЛЬСТВО
БЕЗ

I
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ДЕВІЗ: СОЛІДАРНІСТЬ!*
У студентських будівельних загонах країни проходить 

тиждень солідарності «Молодь — за антиімперіалістнч. 
ну солідарність, мир і прогрес». 23 липня було оголоше
но днем ударної праці. Великими досягненнями ві.ин;і. 
чи їй його студеній Київського зонального будівельно;.» 
загону «Південь». Молоді ентузіасти показали зразки 
ударної праці на спорудженні різних народнотоснодар. 
ськн.х об’єктів у Білоцерківському районі. Із зароблених 
коштів вони внесли на спорудження Палацу піонерів 
у столиці Соціалістичної Республіки В етнам — Ханої — 
400 карбованців. Всього ж у цей день молодими роман
тиками республіки було перераховано у фонд його бу
дівництва понад 100 тисяч карбованців.

— Близько 100 тисяч юнаків j дівчат України беруть 
участь у тижні солідарності, — сказав кореспондентом 
РАТАУ командир республіканського штабу» студент
ських будівельних загонів Володимир Кравець. — У за
гонах проводяться зустрічі радянських і зарубіжних 
студентів «Біля карги світу», «За круїл.ім столом», ве
чори запитань і відповідей з участю ветеранів війни і 
праці, показ кінофільмів під девізом «Твш зарубіжні 
ровесник».

Ваісіітпна БУРЛАКА — доярка колгоспу «Шляхом Ід. 
.ліча» Знам’ямського району. Дівчина су.млиіна в ропот,, 
і виробничі показники її одні з кращих. Тому и стала 
вона учасницею обласного конкурсу майстрів машинно
го доїння. Тут вона виборола почесне третє місце.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

застосувати передові ме
тоди організації праці на 
ремонтах, допомогли ру- 
дотермічну піч № 1 після 
капітального ремонту пус
тити на десять днів 
ше строку.

Добра слава про 
тажників Побузької 
ниці полинула за 
області. Після закінчення 
капітального ремонту ру- 
дотермічно’і печі № 1 у 
Побузькому вони взяли 
участь у таких самих ро
ботах у Печенго-Нікелі. 
Газета «Советская Печен
га» в статті «Так тримати, 
побужці!» писала: «Колек
тив ремонтників узяв під-

майбутнього

рані-

мон- 
діль- 
межі

вищені зобов’язання і дав 
слово закінчити ремонтні 
роботи за 65 днів замість 
77. На дванадцять днів ра
ніше строку... Побузькі 
монтажники з бригадО. Т. 
Борисова, В. Д. Чижика, 
А. А. Малого показують 
зразки комуністичного 
ставлення до праці..».

Тепер монтажники -на
шої дільниці зобов’язали
ся далі вдосконалювати 
технологію, поліпшувати 
якість ремонтних робіт. —

І. РУБАН, 
старший виконроб 
дільниці.

Головапівський район.

іце від своїх батьків: чи живе він іцас- 
ливініе? Чи став він мудрішим тому, 
що дістає більше інформації? Чи став 
він міцніший характером тому, що си
тий і одягнений? Поставте ці запитан
ня — і ви побачите внутрішню пустоту 
цивілізації бізнесу. Звідки вона бере
ться? Передусім її породжує тенден
ція до підміни безособовими грошови
ми цінностями цінностей особистих *і 
тих, що не мають грошового виразу. 
Іншою причиною слід назвати рекла
му, яка перетворює людей у циніків. 
Телебачення вчить дітей того, що за
ради грошей дорослі готові верзти ні
сенітниці і брехати. Для чого вірити в 
суспільство, де не припиняється потік 
напівправди і старанно продуманого 
обману, де всі знають, що тільки ду
рень прийме всерйоз усі ці заяви? На
решті, матеріальні досягнення капіта
лізму не породжують належного задо
волення, тому іцо бізнес не цінує пра
ці. Метою цивілізації бізнесу є прибу
ток. доход, споживання, економічне 
зростання чи що-нсбудь інше, а праца 
розглядається лише як сумна исобхі^ 
кість...

Я не думаю, щоб майбутні істо
рики проливали сльози у зв’язку 
із зникненням «цивілізації бізне
су», Хто шкодує про занепад 
грецького рабства, припинення 
феодальних відносин між кріпа
ком і поміщнкрл)/ Хто жалкува
тиме про вихід, у. тираж погашен
ня концепції приватної власності 
чи про зупинку ринкового меха
нізму. який може добитися будь- 
яких цілей, крім розвитку самої 
людини? Ніяка інша цивілізація 
не дозволяла егоїзмові так вили* 
ваги на всі сфери життя. Ніяка 
інша цивілізація не зводила мало 
не на ступінь категоричного і«’ 
перагпву що, мабуть, найнижчу з 
усіх людських якостей.

явища.
уявляється 

мені на даному стані дуже силь
ним. А ось в Англії — дуже ослаб
лим. Відбуваються зміни і зру
шення в галузі життєздатності і 
життєлюбства. В Сполучених 
Штатах теж відбулося зрушення 
в бік втрати життєздатності. В 
цьом\ немає ніякого сумніву.

Г. Г. Вп очолювали «Комісію 
двотнеячпого року» Американ
ської академії мистецтв і наук і 
кому, як не вам, задати запитан
ня: яке майбутнє американського 
капіталізму?

Д. Б. Що станеться в майбут
ньому, передбачити важко. Ду
маю, у нас появиться багато но
вих проблем.

На тому ми п попрощалися.
Другу розмову на тему про за

непад капіталізму я мав з про
фесором Робертом Хейлбропером. 
Ми знайомі досить давно, і при
водом для нової зустрічі був ви
хід у світ його чергової книги 
«Занепад цивілізації бізнесу».

Г. Г. Що ж, судилося капіталіз
му залишити історичну сцену чи 
цс кращий із світів, як перекопу
вав Адам Сміт, який твердив, що 
додавання корисливих 
кожного дає в сумі 
благо?

Р. X. Навіть якщо 
уникнути серйозного спаду і при
боркати інфляцію, то все одно, як 
я гадаю, цивілізація бізнесу, яку 
ми називаємо капіталізмом, по
винна зникнути.

Г. Г. Захисники капіталізму, на- 
ггпіМлалг. Лснієл Бмл заявляють 
ЩО’ вйі трансфсрму^ться в спісля- 
іидустріалвпе скспЦь<;тво!>; в -'яко
му відпосіиііі впасносп втрачаїо’ть 
значення.

Р. X. Це дуже туманний термін. Пе
рехід до «піс.іяііідустріального суспіль
ства» підтверджують носилайМііїН де 
ТїМібґ V фЬЗіЩ’дІ.іі професій і перехід 
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конкретне відбиття цього 
Капіталізм у Японії

більшості працюючих у сферу обслужу
вання. Але забувають зробити засте
реження, що частка промислових ро
бі гннків залишається майже незмін
ною. Сфера обслужування зростає за 
рахунок скорочення числа осіб, зайня
тих у сільському господарстві, за ра
хунок виходу на ринок праці жінок, 
чия домашня праця раніше не дістава
ла статистичного відбиття. Тим-то ме
ні хотілося б попередити проти непра
вильних уявлень про масову міграцію 
зі сфери промислової праці. Фабрич
ний робітник — головна дійова особа, 
висунута Марксом, — продовжує збері
гати приблизно незмінну частку в за
гальному резервуарі праці. И інше 
значення. На «післяіпдустріальному» 
етапі триває процес концентрації біз
несу, .берігається організаційна струк
тура промислового капіталізму. Так 
ІЦО б не говорилося про «післяіидустрі- 
альне» майбутнє, його слід розглядати 
як етап у розвитку капіталізму, а не 
як крок за межі капіталізму.

Г. Г. Денієл Бслл та інші вина
хідники дзвінких термінів твер
дять, що зміни, викликані прогре
сом науки і техніки, змінюють, 
мовляв, і сам характер капіталіс
тичного ладу. Через кілька років 
і цю «концепцію» здадуть в утиль, 
як уже було з «народним капіта
лізмом» чи «суспільством достат
ку». Але залишиться звинувачен
ня проти капіталізму, котрий не 
зумів здобути з науки і техніки 
силу для власного процвітання.

Р. X. Уроки останніх десятиріч 
підтверджують органічну слабкість 
цивілізації бізнесу. Економічні 
зміни, що відбулися в Сполучених 
Штатах з 30-х по 70-і роки, не усу
нули расового насильства, не від
вернули вибуху злочинності, кри
зи міст, серйозного занепаду на- 
“,10Г0 Яуху' Економічне 
проблем” УСУ"УЛО соціа'1ь,жх

г. К* ~ 
логн, рн 
їірасть до наживі;.,Джадо 
бутку заліщіаюіь мало' і/ 
турботи про ближнього 

. Iі£1?ж> гь<пр2 загальне благо

Американці в певній, мірі схиль
ні сприймати контрасти капіталіс
тичної дійсності як неминучий по
рядок речей. Але інфляція, безро
біття, злочинність зростають — 
пробуджується й політична до
питливість. а ювілейний рік до
датково підштовхує па узагаль
нення і прогнози. Крім того, ми
нуло 200 років «Дослідженню про 
природу і причини багатства на
родів» Адама Сміта. Збіг настроїв 
багатьох коментаторів на філо
софський лад. Стали підбивати 
підсумки капіталістичного роз
витку взагалі. І тоді-то виразно 
зазвучали мелодії, схожі на рек
віємі

Професор Гарвардського уні
верситету Денієл Бслл у своїй но
вій книзі «Культурні суперечності 
капіталізму» пише: «...сьогодні 
слід говорити про клімактеричну, 
критичну зміну в американському 
житті, яка означає, що наша еко
номіка вже пережила розквіт і 
настав необоротний процес старін
ня і втрати лідерства».

«Головна трудність,—заявляє Бслл,— 
у тому, що в Сполучених Штатах дуже 
сильний дух індивідуалізму. В резуль
таті Сполучені Штати ніколи не 
повністю оволодіти мистецтвом 
тіівних рішень або сприйняти 
суспільного інтересу. Перевагу 
вали приватній вигоді».

Американське суспільство, за 
ми Белла, спиралося на трьох 
Кит перший: індивідуальні прагнення.' 
Кит другий: усунення суперечностей, 
що народжуються нерівністю, завдяки 
зростаючому матеріальному багатству. 
Кит третій: розв’язність усіх проблем, 
що виникають. «Ці передумови тепер 
збанкрутували», — підсумовує Бслл.

Прочитавши цингу «Культурні супе, • 
речцості капіталізму», я лрговорпв з 
автором. ’

Г. Г. Так ий ’виживе капіталізм?
Д. Б. Ніяка політична система 

не вічна. В суспільстві можуть 
відбуватися' найрізноманітніші, 
зміни: БГльііі цікаве he те, що' ка-1 
’піталізм перебуває ‘В 'занепаді; • а* ■

могли 
ко.іек- 

ідсю 
відда-

слова- 
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в моду згадувати про Стародав-^
пм. Нібито міцно стояв па 

а впав. Перевидають у скороче
ному’ викладі класичне дослід* 
ження англійського історика Елу; 
арда І іббоиа «.Історія занепаду * 
Руннуваиня Римської імперії*- 
Знову ж таки, за збігом, нині111' 
иьоіо року минає 200 років з л,:,! 
виходу першого тому цієї праиі- 

еревидають із підзаголовно'1 
роки для СЬОГОДНІШНЬОЇ

кіі» Не обійшовся без поснлаи«я 
"а Стародавній Рим і Хейлбро«^ 
У своїй книзі про занепад амер’1' 
ка неько го капіталізму.

• 1°Дібні паралелі завжди у»03'
• і езерин американського ка.' 
алпму далеко не вичерпав

• .іе V- суспільстві (іе;: маиб\тнього
• іток стає нормою суспільно"1’ 

нйСтрою.

Г. ГЕРАСИМОВ
власний кореспондент АПИ»
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ІЇ РОЧП і АВШИ дзі статті в обласній молодіжній 

** газеті — культпрацівника В. Чубіпова і мого 
колеги Л. Судимії, я, незважаючи на зайнятість, ви
рішив написати листа і поділитися думками про те, 
як краще організувати відпочинок своїх колгоспни
ків, і насамперед молоді. Зауважу, що партком і 
правління нашого колгоспу завжди ставлять це пи
тання поряд з важливими виробничими. На кошти 
господарства ми збудували для наших трудівників 
Палац культури. Але ж я хочу сказати, що збуду
вати його, обставити добротними меблями — цс ще 
не головне. Найважливіше те. щоб люди охоче йшли 
до нього, щоб поверталися додому задоволеними, з 
добрим настроєм, поважали, берегли те, що зробле
но в палаці і довкола нього. Допомагає нам у цьому 
художня самодіяльність, її організовують п’ять 
культпрацівників. Витрати на оплату цих працівни
ків дають чималі прибутки. Шкода тільки, що ми 
ще поганенько вміємо підраховувати їх. Особливо це 
стосується тих людей, котрих я взнав з виступу Чу
бінова.

У нашому Палаці культури працюють духовий, 
естрадний, вокальний, танцювальний, драматичний 
та хоровий гуртки. Ними керують молоді спеціалісти: 
Леонід Макієнко, Олександр Губенко, Валентина 
Макієнко, секретар комсомольської організації Вік-

Підтримайте пісню!
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З стоп

Першою чемпіонкою 
реальської Олімпіади з легкої 
атлетики стала Ангела Фойгт, 
технік з Магдебурга Перемо
гу їй приніс перший же стри
бок у довжину — 672 см Гля
дачі чекали вищого результа 
ту. але. як потім розповіла 
журналістам Ангела. їй дуже 
заважала жарка, душна ат
мосфера стадіону, напівзакри
того бетонними козирками, які 
нависають над трибунами.

Москвичка Лідія Алфеева 
принесла першу медаль на
шій. легкоатлетичній збірній, 
бронзову (СбО см).

Упевнено стрибала lïl-річі а 
негритянка з США Кессі Мак- 
міллаи. У передостанній спро
бі їй вдалося приземлитись на 
позначці 66G см і заво.оваїи 
срібну медаль.

ЧУБ1НОВА І
Голова колгоспу: «На жаль, ми ще 
не вміємо підраховувати прибутків 
від культурно-масової роботи...». І

Чи можна потрапити на Олімпійські 
ігри, не залишаючи території області? 
Виявляється, можна. Двадцять хвилин 
їзди з Кіровограда — і ви побачите вог
нище, за яким установлено емблему з 
олімпійськими кільцями.

— Увага, увага! Сенсація дня! Шіст
надцятирічна московська школярка Ма
рина Кошова встановила новий світовий 
рекорд у запливі на 200 метрів брасом.

Іще через хвилину:
— Абсолютним чемпіоном Олімпіади 

з гімнастики став Микола Андріаноа...
Але що це? Чергове оголошення про 

спортивне досягнення 
пінської висоти:

далеке від олім-
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тор Макієнко. Це — шановані люди в нашому' селі. 
Адже вони дарують трудівникам йолів і ферм доб
рий настрій, хороший відпочинок. Я особисто, як го
лова колгоспу, поважаю їх і з почуттям відповідаль
ності ставлюсь до запитів і пропозицій культармій
ців, прагну всіляко допомагати їм, бо знаю, що 
праця їхня—нелегка, що організовувати роботу в Бу
динку культури можуть лише люди, які люблять 
своє заняття так, як Чубіпов. І не тільки я, а всі то
вариші підтримують культармійців. Особливо секре
тар парткому В. Я. Гетьманець, головний зоотехнік 
М, П. Дюшко, завідуюча 
па, бригадир тракторної 
інші.

Біля Палацу культури 
цанчик для відпочинку 
працюють дитячі куточки, карусель, 
майданчик тощо. Сюди в передвихідні й вихідні при
ходять майже 
тих. До їхніх 
кестри.

Дивлюсь на 
зробила наша 
радянського села! Хочеться працювати більше н кра
ще, щоб виконати і перевиконати ті плани, які намі
тила партія на XXV з’їзді К11РС.

А як подумаю, що серед нас, керівників госпо
дарств. є ще такі, котрі не приділяють справі відпо
чинку трудящих, і зокрема молоді, належної уваги, 
гірко стає. Мені здається, що вони просто відстають 
від життя, від вимог, які ставить перед нами Кому, 
иістична партія, бо в добре налагодженому відпо
чинку я вбачаю -- великий стимул до забезпечення 
виробничих успіхів.

Яка користь від культури — можу сказати. Наше 
господарство, наприклад, забезпечене на всіх вироб
ничих ділянках висококваліфікованими кадрами. І не 
просто кадрами, а молодими людьми, які після за
кінчення нашої школи прийшли працювати в кол
госп. Це — комсомольці Степан Воловецький, Ана
толій Шкільний, Микола Тарасенко, Володимир 
Ушаков, Микола Криворучко, Микола Ангел та ба
гато інших. Усі воші добре працюють. Усі вони — 
учасники художньої самодіяльності. Ми пишаємося 
ними, шануємо їх і знаємо, що це наша гідна зміна.

У своєму короткому листі я не спиняюсь на ви
робничих показниках. У нас вони високі. Колгосп 
виконав план дев’ятої п’ятирічки, взяв добрий старт 
для виконання завдань десятої.

Так, хліб — головна турбота хлібороба. А люди, 
котрі його вирощують, — найголовніша паша по
всякденна турбота. Отож, шановні колеги, голови 
колгоспів, думаймо про майбутнє, тобто — про сьо
годнішню молодь. Віддамо їй свій досвід, партійну 
переконаність, душевну наснагу, свою увагу і піклу
вання. Цього вчить нас рідна Комуністична партія.

В. АЛЕНЬКОВ, 
голова колгоспу імені Дзержинського Знам’ян- 

ського району, Герой Соціалістичної Праці.

бібліотекою II. Ф. Могиль- 
бригадн Ф. В. Гришук та

ми обладнали літній май- 
нашнх колгоспників. Тут

■■, танцювальний

всі колгоспники — від малят до стар- 
нослуг — духовий та естрадний ор-

односельців і душа радіє: як багато 
Комуністична партія для трудівників

ПРАГА. Кілька загонів, 
які налічують тисячі чоло
вік, приїхали на ударну 
молодіжну будову ССМ — 
електростанцію 
ник-3»>, де вперше в ЧССР 

"Яр буде змонтбвано енерго- 
блок-велетень потужніс
тю 500 тисяч кіловат.

«Мель-

УЛАН-БАТОР. В аймачні 
центри і села Монголії 
приїхали в ці дні студент
ські будівельні загони. 
Після закінчення літньої 
сесії більш як чотири ти
сячі студентів і молодих 
викладачів вузів МИР від
крили свій трудовий’ се
местр на сільських будо
вах. Цього року вони маг 
ють виконати будівельно- 

- монтажні роботи на суму 
4,5 мільйона тугриківі _ (

1 • 1 ’

І
І
І
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І
І
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ШКОЛИ 

Кірово- 
Єзген 
подо-

— Учень во
сьмої 
міста
града 
Швець
лав стометрів
ку за дванад
цять секунд. 
Учениця три
надцятої школи 
Алла Лілей 
стрибнула в 
довжину на 4 
метри 25 сан
тиметрів. Це — 
володарі 
лотих» 
нашої 
піади...

Не 
тесь, 
не

«зо- 
нагород 

олім-

! ДИВуЙ- 
диктор 

помилився. 
Тільки перші два повідомлення взято з 
позивних Монреаля, а два останніх — 
з Трепівки. Так-так, тут, у мальовничому 
гаю над ставом, де височать корпуси 
піонерського табору імені Гагаріна, три
вають «малі олімпійські ігри». Перед 
кожним стартом юні спортсмени дізна
ються про досягнення радянських олім
пійців у Монреалі, а по
тім уже долають свої 
висоти.

Ось за стартовими 
тумбами плавального ба
сейну асистент кафедри 
фізичного виховання Кі
ровоградського педін
ституту Володимир Ха- 
ритонов вишикував піо
нерів першого загону. 
Хлопчики і дівчатка ма
ють виконати нормативи 
комплексу ГПО. їхні ре
зультати будуть відо
мими через півгодини. 
А поки що діти слуха
ють розповідь свого

наставника про «сріб
ну» призерку Олім
пійських ігор Марину 
Юрченю, яка підня
лася на п’єдестал по
шани разом з Мари
ною Кошовою.

Точаться поєдинки 
футболістів, легко
атлетів, виступають 
гімнасти.

Але найбільш при
вабливим було видо
вище під час урочис
того відкриття зма
гань юних олімпійців 
піонерського табору. 
Імпровізація — за 
монреальським сце
нарієм. Відбувся па
рад усіх загонів, кож
на команда пройшла

зі своєю емблемою, з прапорами. Голова 
оргкомітету «малої олімпіади» О. А. Гах 
та головний суддя змагань М. П. Педю- 
ра прийняли рапорти фізоргів. Кращі 
спортсмени пронесли перед шеренгами 
біле полотнище з олімпійськими кіль
цями, а чемпіон піонерського табору з 
багатоборства ГПО Юрій Горбань гордо 
пробіг із факелом повз червоне полот
нище з написом «Олімпійські ігри — 
не тільки для олімпійців» і запалив вог
нище «малої олімпіади». Почалися по
казові виступи юних гімнастів.

До самого зечора тривали змагання. 
Призи готували всім — великі пакети 
з ласощами.

Завтра — інша програма — футболь
ний матч із спортсменами сусіднього 
піонерського табору, ноэа проба сил з 
плавання. Так цілу зміну, щодня. Кожен 
із піонерів за час відпочинку в Трепівці 
п'ять-шість раз брав участь у змаган
нях, 295 хлопчиків і дівчаток залучено 
до складання нормативів ГПО. І все це 
красиво, по-святковому, з добрим по
казником ефективності.

Успіх, перш за все, від того,.що за 
організацію спортивно-масової роботи 
взялися досвідчені фахізці. Директором 
табору тут працює директор ДЮСШ 
спортклубу «Зірка» О. А. Гах, у нього 
надійні помічники — викладачі педінсти
туту М. П, Педюра та В. П. Харитонов. 
Усі піонервожаті, вихователі (здебіль
шого це кращі молоді робітники заво
ду «Червона зірка») теж люблять спорт.

Отож і сенсація:
— Слухайте всі! Вас вітають Король і 

Королева.
Перед дітьми появляються в кумед

них барвистих костюмах дза юних герої 
з казки.

— Вітаємо іменинників!М. ШЕВЧУК.

до
ЗОЛОТА— 

СРІБЛО
• • ♦

...Усі 13 гнеяч квитків були 
давно продані на вечір, який 
став свого роду «бенефісом» 
нашого гімнаста Миколи Ан- 
дріанова. За неповні дві з 
половиною години він зібрав 
багатий урожай нагород на 
«ниві.» гімнастичного помосту, 
де йшла боротьба за пер
шість на окремих снарядах. 
Студент з Владимира, який 
повернув нашій гімнастиці ти-, 
тул абсолютного олімпійсько
го чемпіона, довів ще раз, що 
ного недаром називають пер
шим гімнастом світу. Він 
став чемпіоном у вільних 
вправах, на кільцях і в опор
ному стрибку. Ьуп другим 
(бруси) і третім (кінь). У 
підсумку Микола на сьогод
нішній день — володар най
більшої колекції нагород 
Оліміііади-76. У нього чотири 
золоті, дві срібні і 
зова медалі

одна брон-

тнтулів за- 
баскетбо- 

CBOÏX

♦ * ♦
Багато почесних 

воювали радянські 
лісткн за всю історію 
виступів на міжнародній аре
ні. Бонн по праву вважаю
ться баскетбольними лідера
ми Європи і світу. Ось тільки 
олімпійської коропи не примі
ряли ще наші дівчата, але не 
тому, що не могли її завою
вати, а тому, що жіночий бас
кетбол ііе був раніше 
ставлений на 
змаганнях. XXI 
ігри в Монреалі 
історію жіночого баскетболу, 
як перша його Олімпіада. І 
першими олімпійськими чем
піонками назавжди залиша
ться у спортивних анналах 
баскетболістки нашої країни!

Перемігшії збірну команду 
СІНА із справді чемпіонським 
рахунком — 112:77. радянські 
баскетболістки достроково — 
за день до закінчення баскет
больного турніру — стали пер
шими олімпійськими чем
піонами

о * *
Нарешті прийшов великий 

успіх і до наших стрільців В 
олімпійських 
стрільби з 
гвинтівки по 
що біжить», які проходять па 
стрільбищі «Акадія», відмінно 
виступив 30-річний Олек
сандр Газон з Мінська. Він 
набрав 579 очок і завоював 
золоту медаль, встановивши 
повий світовий і олімпійський 
рекорд. Друге місце зайняв 
його товариш по команді 
Олександр Кедяров з резуль
татом 576 очок. На третьому 
місці 
Єжн

пред-
олімпійських 

Олімпійські 
увійдуть в

Фото Л. Р13НИЧЕНКА.

few
т ÎW' змаганнях з 

малокаліберної 
мішені «кабан.

І ФИМА

„Зірка44—1:0
„Автомобіліст4

І Це був перший матч 
другого кола XXXVIIІ чем
піонату країни з футболу 
серед команд другої ліги 
класу «А». Гра почалася 
без розвідок. Перший тайм 
проходив в обопільних 
атаках і закінчився без
результатно. 0:0. Після 
відпочинку, коли за гру
бощі було щщедеио з ма.іТ- /ЧН 'V; .доіі 
дацчика щаііадаїріюго гос- ’іа- Ф‘<|:1

маючи чисельну перевагу. 
За дванадцять хвилин до 
кіпця гри сталося несподі
ване. Гравець господарів 
поля Микола Васютіи про
бив по воротах. М’яч, 
торкнувшись Сергія Ви- 
.бпвапнева, змінив

і воротар Валерій
...... ..„ "'утягнувся 
ча. ’Фінальний

напрям,
Музи- • 

до м’я- 
свпсток

рпеть «Автомобіліста». Як 
і раніше, попереду в тур
нірній таблиці йде «Зір
ка», у якої 27 очок. її ос
новні конкуренти харків
ський «Металіст» і криво
різький «Кривбас» через 
різні обставини не грали

Сьогодні (27) — другий 
ігровий день, кіровоградці 
мали мірятися силами з 
армійцями Києва, але фе
дерація фуіболу України 
що зустріч перенесла на 
І4,ЖС."Л.. ІЧІШІЇ

І Іастуниші матч «Зірка» 
проведе також на виїзді. 
31 ліфпя ' її приїїм'атиме 
сумський «Фрунзеисиь».

1

І те’й Андрія Карп’юка, жп- пролунав, коли на табло 
І томпряни активізувалися, був рахунок 1:0 на ко- 
1—-------- •---------------------—ї-Хг ..

В. ШАБАЛІН. (« (.'II' и

спортсмен з Польщі 
Грешкеипч — 571 очко,

* е е
На рингу «Арени Моріса Рі

ши ра» тривають відбірні бої 
майстрів шкіряної рукавички, 
яких стало помітно менше по
рівняно з першим пнем Олім
піади. Як це не прикро, є 
втрати і у наших боксерів. 
Крім Анатолія Волкова і Ва
лерія Лімасова, які вибули 
раніше, вибув Гі наш молодий 
чемпіон Європи Олександр 
Ткаченко з Донецька (1-а що
найлегша вага).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Колектпп редакції газети 
, «Молодий комунар» глцбько 

fcyiwÿd 1 ‘3 чіривоАт ' 1 ї [іатічної 
смерті редактора уетпиівської 
районної газети « 11 роміїїц ко- 
муііізМу» ■ ‘ 1

лоєвського
ВІ галій Андрійовича

і висловлює співчуття рід- 
: tiMMSTX б’.іітікїсм ïibfcHiuoro,
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заиршішвош інститути; 
технікуми,

ІОНАШІ І ДІВЧАТА!
Якщо ви бажаєте здобути середню освіту і набути 

професії, вступайте до середнього профтехучилища 
№2 міста Кіровограда» яке готує спеціалістів для ком
бінату «Кіровоградважбуд» — найбільшої будівель
ної організації нашої області.

Училище приймає учнів па 1976—1977 на
вчальний рік:

до груп з трирічним строком навчання — 
для підготовки електрослюсарів, слюсаріз 
по ремонту автомобілів, електромонтажни
ків по освітленню, освітлювальних і силових 
мережах та електрообладнанню, малярів 
(будівельних), мулярів — монтажників 
конструкцій, штукатурів, лніиовальпиків- 
плнтковпків;

до груп з дворічним строком навчання — 
для підготовки столярів;

до груп з річним строком навчання — 
для підготовки мулярів, лицювальників- 
ЕЛНТКОВНКІВ.

Приймають без вступних екзаменів юна
ків і дівчат віком 14—20 років з освітою за 
8, 9, 10 класів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і ро< 
бочмм одягом, тріїразог-іім харчуванням, 
підручниками Учні одержують третину сум, 
зароблених па виробничій прзкгині. Час 
навчання з училищі зараховується до тру
дового стажу.

Училище має исвозбуловаїщн добре ус
таткований комплекс, у якому є кабінети і 
лабораторії, навчальні майстерні, спортив
ний та актовий зали, спортивне містечко, 
працюють гуртки технічної творчості, ху
дожньої самодіяльності, спортивні секції.

При учипшпі е вечірня школа для груп з 
річним строком навчання.

Вппускніїкн-відміїнніки мають право всту
пати до витих і середніх учбових закладів 
на пільгових умовах, можуть бути направ
лені у вищі н середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання про
водиться при повному державному забез
печені) і.

. Юнаки, що навчатимуться три роки, до 
закінчення і па рік після закінчення учили
ща, дістають відсірочку від призову в ар
мію. .

Вступники подають особисто або надси
лають поштою заяву із зазначенням вибра
ної професії, автобіографію, характеристи
ку, свідоцтво про народження (оригінал) 
або распорг (подають особисто), довідки з 
місця проживання .і про склад сім’ї, медич
ну довідку (форма № 286), 8 фотокарток 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 березня 
1976 ооку.

Початок занять з 1 вересня 1976 року:
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, 

вул. Чсрвнозорівська,'23. їхати автобусами: 
№№ 2. 14 — до зупинки «Вулиця Мічурі- 
на», № 29 — до кінцевої зупинки, тролей
бусом № 2 — до зупинки «Буддсталь» або 
«Вулиця Королспка». Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

Кременчуцьке еередік; професійно-технічне училище № 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ Рік

для підготовки кваліфікованих ро
бітників г>о спеціальностях: мон
тажник конструкцій, маляр, сто
ляр, муляр, маляр-штукатур, шту- 
натур-облицювальник - плиточиик, 
єтоляр-тесляр, арматурник-елект- 
розварний.

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 мас 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, врматурника-електрозварнина, 
штукатура - плиточника - облицю- 
вальника, після закінчення за цим 
фахом училища одержать диплом 
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 віл 
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 N9 286.

Юнаки та дівчата!
Набувайте професію будівельника 
— найпочеснішу професію!

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

Олександрійське міське 
професій но-технічіїе 
училище № 5

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

муляр, 
тесляр, 
штукатур, 
муляр-ментажиии, 
штукатур - лицювальних- 

плиткоеии,

машиніст автогрейдера, 
автоскрепера,

машиніст екскаватора,
машиніст бульдозера, 

скрепера, грейдера при
чіпного,

машиніст компресора

пересувного з двигуном 
внутрішнього згоряння та 
електродвигуном, 

слюсар-сантехнік.
Строк навчання: на базі 

10 класів — один рік, на 
базі 8 класів — 1—2 роки.

До училища приймають 
юнаків і дівчат віком 15 — 
20 років з освітою за 8— 
10 класів. Воїни, звільнені 
в запас, одержують сти
пендію в розмірі 75 кар
бованців на місяць і на
вчаються 8—10 місяців.

Випускників училища 
направляють на роботу в

Олександрію, Світло-
водськ, Кіровоград, Дні
пропетровськ, Кривий Ріг, 
Запоріжжя.

Учні перебувають на 
повному державному за
безпеченні. Іногородніх 
забезпечують гуртожит
ком. При проходженні ви
робничої практики учні 
одержують 33 проценти 
заробітку.

При училищі працює 
школа робітничої молоді 
(9-Ю кл.).

Початок занять з 1 ве
ресня 1976 року.

Вступники подають зая
ву на ім’я директора, ав
тобіографію, паспорт чи 
свідоцтво про народжен
ня, документ про освіту, 
довідку з місця прожи
вання і про склад сім’ї, 
характеристику зі школи, 
6 фотокарток розміром 
3X4 см.

Документи приймають у 
канцелярії училиша.
Адреса училища: м. Олек

сандрія, селище Димитро
ве, вул. Трудрезєрвїв, 23.

ДИРЕКЦІЯ.

ІОНАШ1

І ДІВЧАТА!
Якщо би хочете набути 

середню освіту і спеціальні 
ності. вступайте до Оникі- 
ївськсго сільського серед« 
нього професійно-техніч- 
ного училища № 7.

Заклад приймає учнів на 
1976—1977 учбовий рік на 
гані спеціальності: "

Тракторист машиніст ши
рокого профілю (учні здо* 
бувають середню освіту, 
строк навчання — 3 рони}.

Тракюрист-машиніст НВ 
класу (строк навчання — 1, 
рік). >

Тракторист-машнніст ши- 
рокого профілю (строк на
вчання 2 роки).

Майстер-наладчик трак
торів (строк навчання — 6 
місяців)

Тракторист-машиніст для 
роботи на тракторах Т-150 
і Ї-150К (строк навчання—• 
З місяці).

Приймають: на трирічне 
навчання — юнаків і дів
чат, що мають освіту за 8 
класів; на дворічне і од
норічне — юнаків і дівчат, 
що мають освіту за 8—10 
класів; на тримісячні нур^ 
си — трактористів, що 
ють досвід роботи.

Випускники 10 класіп 1 воТ- 
іпі, звільнені в запас, навчаю
ться за скороченою програмою 
і одержують стипендію я роз
мірі 85 карбованців па місяць 
(строк навчання я місяців).

Учнів забезпечують безкош
товно гуртожитком, внхідпнм 
одягом і спецодягом, триразо
вим харчуванням, вени едер- 
жуюгь еиіпсндію.

Учні, які закінчили учнлнше 
па «відмінно», мають право 
вступати до ьузіп поза конкур
сом.

Початок занять з 1 ве
ресня і далі — в міру 
комплектування груп.

Для вступу до училища 
необхідно подати такі до
кументи: заяву на ім’я ди
ректора, автобіографію, 
документи про освіту, до
відку з місця проживання 
і про склад сім'ї, характе
ристику, медичну ДОЕІДНу, 
чотири фотокартки 3x4 
сантиметри.

Адреса училища: 317.4ІІ» 
Кіровоградська o6nacW$ 
Маловискісський район, 
с. Оникісво.

ДИРЕКЦІЯ.

ОлексиНД|»ІНСЬІІЕЕМ Індуст|»іаЛІВІІЕЕЙ ТЄХІЕС!<"J'М

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ґ на денний відділ:

на базі непевної серед
ньої школи —

на спеціальності:
виробництво штампів і 

пресформ,
обробка металів різан

ням, 
електроапаратобудуван- 

ня;

на базі середньої школи 
в— на спеціальність

«Електроустаткування про
мислових підприємств і ус
тановок»;

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

обробка металів різан
ням,

електроапаратобудуввння, 
промислове й цивільне 

будівництво.
Вступники подають заяву 

на ім’я директора, доку
мент про освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокартки 
розміром 3X4 см, виписку 
з трудової книжки (особи, 
що мають трудовий стаж).

Вступні екзамени:

на базі середньої школи— 
з російської мови і літера
тури або української моей і 
літератури (на вибір вступ-

ника) — твір, з математики 
(усно);

на базі сосьмирічної 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.

Приймання заяв на ден
ний відділ:

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

від тих, що закінчили се
редню школу, — з 1 черв
ня по 14 серпня;

на вечірній відділ — по 
15 листопада.

Для тих, що закінчили 
восьмирічну школу, з 1 по 
29 липня працюватимуть 
підготовчі курси.

Вступні екзамени: на ден
ний відділ — з 1 по 20 серп
ня, на вечірній відділ — з 1 
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.

ДИРЕКЦІЯ.
iva

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

оМОДОЛОП КОММУНАР» - 
оргпп Кировоградского обком» 

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.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Кіровоградське ТУ № й
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ' 
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯЛ^Й:

токар по металу; слю
сар - інструментальник; 
слюсар механоскладаль
них робіт з обслуговуван
ням свердлувальних і аг
регатних верстатів; слю
сар по ремонту промисло
вого обладнання; тесляр- 
верстатник; електрозва
рювальний; електромон
тер по експлуатації елек
трообладнання.

На всі спеціальності 
приймаються юнаки та 
дівчата, що мають освіту 
за 10 класів, віком до 25 
років. На спеціальності 
електромонтер і електро
зварювальний мінімальний 
вік для вступу—17,5 років.

Строк навчання — 10 мі
сяців.

Учням, що встигають, 
виплачується стипендія у 
розмірі 30 карбованців на 
місяць, відмінникам на
вчання стипендія випла
чується в сумі 37 карбо
ванців 50 копійок.

За виконані роботи в 
процесі виробничої прак
тики учням додатково до 
стипендії нараховується 
33 проценти від заробле
ної суми.

Навчаючись в училищі, 
кожний учень може сумі
щати навчання на підго
товчих курсах для вступу 
в інститут.

Учні, які закінчили учи
лище з відзнакою, мають’ 
право вступати на вечір
ній відділ інституту поза 
конкурсом.

До училища д<олсдь> 
приймається без єкзгіТ^ч 
нів.

Постійно працюють такї 
гуртки: хоровий; танцю? 
вальний, художнього сло? 
са» _ духовий, естрадний« 
технічної творчості.

Початок занять 1 вересе 
ня 1976 року.

До заяви додаються тл- 
кі документи: атестат ПР<5 
закінчення середньої шкО"* 
ли; свідоцтво про народ? 
ження чи паспорт; довідка 
з місця проживзння і про 
склад сім’ї; характеристик 
ка зі школи; автобіограф 
фія; 6 фотокарток розмі? 
ром 3X4 сантиметри; при-,' 
писне свідоцтво та доеід- 
ку про щеплення.

Зверіатись на адресу? 
м. Кіровоград, еул. Де
кабристів. 26. Телефонні 
2-35-31, 2-50-20. 2-35 81.

ДИРЕКЦІЯ.
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