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РОКУ!

0 Без простоїв працює 
СК-4. яким управляє Павло 
Сокіл. В своїй машині він 
впевнений, адже ремонтував 
її сам.

Умови соціалістичного змагання 
серед молодих жниварів Кірово
градщини на приз обкому ЛКСМ Ук
раїни та газети «Молодий комунар» 
«Золотий колос».
На ланах орденоносної 

Кіровоградщини розпочи
наються жнива. Великі 
завдання стоять перед хлі
боробами: лише ранніх
зернових потрібно зібрати 
з площі 739 тисяч гектарів. 
Виключна відповідаль
ність лягає на ударний 
жнивний загін механізато
рів — комбайнерів. Адже 
навантаженість на кожну 
машину по області скла
дає 173 гектара. Темпи і 
якість робіт на збиранні 
вирішують успіх всієї ко
роткочасної і найнапру
женішої кампанії на хліб
ному полі.

У нинішніх жнивах візь
муть участь понад 20 ти
сяч юнаків і дівчат, збира
ти врожай вийдуть 125 
комсомольсько - молодіж
них збирально-транспорт
них загонів, 410 екіпажів. У 
відповідь на лист майстрів

і збирання до всіх жниварів 
республіки на відкритих 
комсомольських зборах, 
на бригадних зборах мо
лоді хлібороби беруть 
підвищені зобов’язання. 
Закінчити жнива за 10—12 
робочих днів при високій 
якості збиральних робіт— 
таке слово дав /лолодий 
комуніст колгоспу ім. Кар
ла Маркса Петрівського 
району Микола Малиця, 
котрий минулого року по
сів друге місце в змаганні 
за приз «Золотий колос». 
Йому односельчани за 
ударну працю, виявлену 

і високу майстерність вру- 
I’ чили нещодавно новий 

комбайн «Колос».
І Час виводити комсо

мольсько-молодіжні агре
гати в попе. Час сповна

І використати багатий хлібо- 
I. робський арсенал у бо

ротьбі за великий хліб 
ювілейного року. Надаючи 
великого значення Поста
нові ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про додат
кові заходи по забезпе
ченню збирання врожаю, 
заготівель сільськогоспо
дарських продуктів і кор
мів у 1977 році» та листу 
майстрів збирання до всіх 
жниварів нашої республі
ки, ОБКОМ КОМСОМОЛУ 
ТА ГАЗЕТА «МОЛОДИЙ 
КОМУНАР» ОГОЛОШУ
ЮТЬ ЗМАГАННЯ СЕРЕД 
МОЛОДИХ ХЛІБОРОБІВ 
КІРОВОГРАДЩИНИ НА 
ПРИЗ «ЗОЛОТИЙ КО- 
лос».

Приз вручатиметься по 
закінченні косовиці ран
ніх зернових. Володарем 
цієї високої нагороди ста
не молодий комбайнер ві
ком до ЗО років, який ско
сить хліба на найбільшій 
площі, намолотить най
більше зерна. При підбит
ті підсумків змагання вра
ховуватиметься марка ком. 
ба йна, обладнання при
строями і ущільнювачами, 
котрі розраховані на змен
шення втрат зерна. Цього 
року зз умовами змагання 
на приз кЗодотий колос» 
вперше ДО уБ5ГИ буде 
братися середньодобсзий 
виробіток на комбайн.

Щедрого вам ужинку, 
молоді хлібороби!

Включайтеся в соціаліс
тичне змагання за великий 
хліб ювілейного рону! 
Справа честі кожного мо
лодого женця — ударною 
працею завоювати право 
поставити свій підпис у 
Рапорт Ленінського ком
сомолу Центральному Ко
мітетові КПРС на честь 
60-річчя Великого Жовтня.

зсппшшмвнвваїам

ф Густі стебла гороху но
вою врожаю внесли корек
тиви до темнів на косовиці. 
Спробуй взяти розгін, коли 
рослини сягають мало не 
дзох метрів. Та молодий ко
муніст Павло СОКІЛ (на 
передньому плані) разом із 
споїім помічником Володи
миром Петровичем ЄВДО- 
КИМОВПМ першим труд
нощам на косовиці проти
ставили чітку організацію 
праці.

ф Найсмачніший обід бу
ває саме в жнива — отак
просто неба.

РЕПОРТАЖФото Ю. ВАРИВОДИ.

РОЗКЛАД- 
ЖНИВНИЙ
ревірки МТШІПІ у ро
боті. Організацію и|>а- 
ці проді малії і спла
нували мало не по 
годинах. За методом 
кубанських хліборо
бів під час збирання 
застосовуємо повий 
мєіод коопераційної 
технології. На лани 
вийдуть чотири зби
рально - транспортних 

они. У їх складі — 
комсомольсько-мо

лодіжних комбайно
вих екіпажів, перево
зитимуть пожнивні 
рештки троє комсо
мол ьців-тракторисг їв.

До масової о виходу в поле зали
шилося день—два. Та жнива вже 
почались. За перші три робочі дні 
скосили гороху на площі 45 гекта
рів. Сьогодні зроблять пробні обко
си па клині озимої пшениці. Жпіів-

ВИКОРИСТАЙ ДОСВІД!

ПОРАДА КОМБАЙНЕРАМ
Хліба вині радують нас. Проте їх збирання буде 

дуже складним, і в листі майстрів жнив правильно 
стгьнтбся питания, щоб провести їх не тільки в ко
ро: кі строки, але її якісно, без втрат.

Не секрет, що не всі комбайнери наліпно гермети
зують егеї машини. В результаті — неминучі втрати 
зерна. Спостерігаючи за роботою свой' «Нивы» про
тягом кількох років, я помітив, що втрати бувають 
головним чином у грохоті машини. Тому я виготовив 
пристрій до грохота, що продовжує його. Удоскона

лення нескладне, а дає значний ефект. Креслення 
цього пристрою вже взяли комбайнери сусідніх гос
подарств. Своїм нововведениям готовий поділитись і 
з іншими механізаторами.,

Як показує досвід, продовжувач грохота лає змогу 
збільшити швидкість роботи «Нивы», а головне — 
різко знвзпгп втрати зерна при підбиранні товстих і 
вологих валків.

О. ЗЕЛ ЕНСЬКИЙ, 
комбайнер радгоспу імені XXV з’їзду КГІРС 
Іокманького району Запорізької області.

(РАТАУ).

£>Л ЖНИВНИМ розкладом жи- 
вуть і трудяться нині хлібороби 

колгоспу імені Леніна. Гаряча пора 
екзаменує цього року особливо ви
могливо, адже на ланах дозрів хо
роший врожай, і турбота вже тіль
ки про те, щоб сповна, до колоска, 
до зернини гцезтп його в комори. 
Напружені дні очікують на механі
заторів, усіх учасників, збиральних 
робіт. Ранні зернові потрібно скоси
ти і обмолотити на площі 2оИ гек
тарів. Це означає, що па один ком
байн припадає майже по 150 гекта
рів. Наваптаження досить високе, 
коли врахувати, що механізатори 
дали слово закінчити жнива за 
10—11 робочих днів. Коли мати на 
увазі і особливості жнив цього ро- 
ку. А з ними рахуватись доводи
ться. Густі й високі зернові культу
ри, пшениця місцями сяга погруддя. 
Варто найменшого полягання, і тоді 
вже не розженешся. На темпи роб
лять ставку у господарстві в бо
ротьбі за якість збиральних робіт. 
З цього почав розмову секретар пар
тійної організації колгоспу Володи
мир Купріяпович Панчепко:

— До жнив готувалися, як до 
бсло. Без перебільшення. Інакше й 
не могло бути, адже виростити 
хліб — це тільки пів справи. Жнива 
вимагають від хлібороба мобіліза
ції всіх ного зусиль, вміння, енергії 
п.з дуже короткий, але вирішальний 
прок. 1 саме під час жнив переві
ряються майстерність, випробовую
ться характери. Прорахупків поле 
не прощає. Партійна, проч'іспілкова 
та комсомольська організації гос- 
потарства саме її піклувалися про 
тс. щоб не було тих прорахупків.

Ще задовго до жнив на лівійку 
готовності поставили всю збиральну 
техніку На кожному комбайні на
пис «Д-77» з’явився тільки після пе-

ппй рахунок відкрито, бій за хліб 
ювілейного року почався. Поки що 
заважає дощ. Ось і сьогодні моло
дий -комуніст Павло Сокіл разом зі 
своїм помічником Володимиром 
Петровичем Євдокнмовим змогли 
віщести свого СК-4 тільки опів на 
едпиадпяту Вчора пройшов рясний 
дощ — під густим переплетінням 
стебел земля повїлщіо піденха. Та 
ледь роса спала, комбайн вклинився 
з гони. 11е легко дається кожен 
метр. Густе бадилля забиває підби
рачі жатки. Помічник час від часу

змушений вилами швидко зніми і и 
цілі мотки стебел. Комбайн праиіоє 
на друїій швидкості — не розже
нешся. Але зріз бездоганний — за 
агрегатом не залишається жодної 
стеблини. Перші двадцять гектарів 
вже по*'я алеї і о у валки.

— Жнива па жнива не схожі, — 
говорить Павло Сокіл, коли за кер
мо сів помічник, — але цьогорічні 
за всіма прогнозами б’, дуть склад
ними. Відчули це з' перших днів. 
Горох розрісся таї: буйно, що ком
байн можна водити тільки в одні; 
бік. інакше жатка не підбирає. 
Перший сюрприз. Протиставити йо
му можна тільки економію часу на 
різних допоміжних процесах: тех
огляді. заправці, холостих перего
нах машини.

Всього лічені хвилини пішли у 
Павла та його помічника па те, щоб 
замінити зубець підбирача. 1 знову 
комбайн застрекотів гонами. Ско
ряючись дужим рукам хлібороба. 
І ніщо не завадить тому впевнено
му рухові. Бо слово такс дав моло
дий комуніст. Бо слово таке дали 
його товариші по прані. Слідом за 
майстрами збирання, що звернулися 
відкритим листом до всіх жниварів 
республіки, — не загубити й зерни
ни врожаю ювілейного року Вели
кою Жовтня.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Колгосп імені Леніна
Новгородкірського району
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І”М ПОЩАСТИЛО, оцим, 
юнакам і дівчатам з 

«Металіста». Ще б пані Во
ни стали «мільйонерами». 
Вперше за всю історію за
воду. Вперше, але не 

з

—*

Вперше, 
востаннє. У цьому кожен 
них твердо переконаний.

Ні, мова 
гроші. Хоча й об’єму реалі
зованої 
теж має 
двадцять тисяч карбованців. 
Трудова

йтиме не про

продукції зазод 
за мільйон сто

ЖОВТНЕВА 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ відоме на Світловодсько.му заводі

Репортаж червоного тижня

Трудова перемога колек
тиву в іншому: до 20 черв
ня виготовлено 1 мільйон 
штук підків — основ
ної продукції підприєм
ства. Саме тих підків, які «зробити не прос
то» (дип. «Молодий комунар» від 12 квітня 
цього року»).

Уперше досягнуто запланованої потуж
ності, досягнуто її достроково, зі значним 
ростом проти минулого року.

Словом, причин для хорошого настрою 
достатньо. Розпочинати з таким настроєм 
черговий тиждень ударної вахти комсомолу 
приємно. Недарма ж кажуть, успіх окрилює. 
Запитаймо у самих іменинників; у чому вба
чають зони секрети свого успіху, над чим 
працююіь у цей тиждень Жовтневої вахти?

Михайло ПАВ ЛИШИВ, /лайстер, секретар 
комсомольської організації:

— Почну з того, що нині на вустах у кож
ної радянської людини. З Конституції, точ
ніше з права на працю, яке гарантується 
законами нашої держави. Мета нашого су
спільства: праця дг.я людини, а не людина 
для праці .. З цього все й починається.

Раніше з планом було важкувато. Підво
дила система управління, слабкою була 
Матеріальна база. За.мислились. Проаналізу
вали. Порадились. Запозичили доезід. Впро
вадили у себе систему управління якістю 
продукції.

Віднадили організацію виробництва. Дуже 
туг допомогла система бездефектної пра
ці (СБП). Наша прсіця, — праця інженерно- 
технічних працівників, стала б.льш продук
тивною. Так був закладений фундамент 
.успіху. Істина проста: високу ефективність, 
якість Продукції забезпечують усі ланки 
виробництва: від керівництва до безпосе
редніх виконавців. Істина, між іншим, ви
дається азбучна, але добитись її реаліза
ції, повірте, було не просто.

Людмила ХОЛОДОВА, робітниця підков
ної дільниці:

— У нас теж значні зміни. Продуктивність 
праці вдалося гідчищити: за рахунок кра
щої підготовки кадрів, впровадження нової 
техніки. Наприклад: освоїли новий штамп 
для гнуття підків, пристрій для нарізання

МІЛЬЙОНЕРИ
різьби, штамп для обсічки підків — вивіль
нилось кілька чоловік, основний робочий 
час на деякі операції зменшився. В резуль
таті — виграш у продуктивності...

Василь МОВЧАН, технолог дільниці по ви
готовленню цвяхів:

— У нас на дільниці якраз і нині триває 
реконструкція. Нове обладнання встанов
люємо, механізуємо всі підйомно-тран
спортні, вантажні роботи... Постазимо апа
рати зі спеціальними ізоляційними камера
ми для виготовлення цвяхів, які до міні
муму знизять шум у цеху. Між іншим, 
проект цих камер спеціально для нашого 
заводу розробили...

Так. З цього складається успіх: з прагнен
ня людини працювати, з піклування про 
людину, з забезпечення її необхідними, 
оптимальними для роботи умозами. А ще 
з великої відповідальності кожного за за
гальну справу. З уміння бачити себе непо
дільною часткою колективу. Чи це не най
головніше?

Він, успіх, починається з усвідомлення 
свого обоз язку. Обов'язку, гарантованого 
"правом.

Комсомольці «Металіста» працюють сьо
годні на найвідповідальніших ділянках ви
робництва. Чи то слюсар Олександр Задо- 
рожний чаклує над нестандартним облад
нанням, чи фрезерувальник Валентин Крав
ченко виготовляє пуансон, або ж матрицю 
для дільниці, де трудяться Людмила Пруд
ка, Валентина Зборча, Людмила Холодова, 
Валентина Буровець, чи то розкроює заго
товку Микола Тарнавський або ж замислив
ся над чимось технолог Василь Мовчан, — 
вони завжди пам’ятають: їхня праця отой не
величкий струмочок, з якого починається 
ріка успіху.
- Цього тижня зигоювлені перші десятки 

тисяч підків.
Перші тисячі другого мільйону.

10. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Tf лилия
І

НАСТУПНИМ ТИЖДЕНЬ СОРОК ЧЕТВЕРТИЙ

Ім’я бригадира комсомольсько-мо
лодіжної бригади плавильників моло
дого комуніста Миколи Петрова дооре 
відоме на Світловодсько.му заводі чис
тих металів імені 50-річчя СІ СІ . Щ 

— уже 
ре-

ОДВІЙНЕ СВЯТо]
г_. л м.„.~.......

йоіо керівництвом колектив ось 
кілька років добивається високих 
зульгатів у праці.

До 60-річчя Великого /Ковтня брига
да зобов’язалася виконати план трьох 
років десятої п’ятирічки. Кожен з пла
вильників узяв на 1977-й підвищені со 
ціалістичні зобов'язання і прагне з чес-

тю викопати їх. А Микола у переддень 
виборів до місцевих Рад депутатів тру. 
дяіцих завершив особисте трирічне зав-і 
давня.

Згодом товариші знову вітали моло
дого комуніста: його обрали до Світло- 
водської міської Ради депутатів « тр,. 
дящих. По праці й честь!

с тишко, 
плавильник Світловодського за

воду чистих металів імені 50-річ- 
чя СРСР.

НА ФРОНТАХ ІДЕОЛОГІЧНОЇ БОРОТЬБИ

І1 ДІЯМИ
МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЯ?

З «ПАСКИ всевпшїіього, — гірко 
іронізував великий сатирик 

Марк івен, — ми, американці, воло- 
.діємс трьома неоціненними дарами: 
свободою слова, свободою совісті і 
щасливою рішимістю не користувати
ся ними». Це було сказано близько 
ста років тому, і в світі багато що 

• змінилося відтоді. Та одне лишилося 
непорушним: у Сполучених Штатах 
і в інших капіталістичних країнах 
і по цей день надто оагато міркувань 
про демократію, свободу, права лю
дини. Але справжньої свободи і ре
альної демократії для всіх, дійсних 
прав для кожної людини там немає.

Переважну більшість населення 
будь-якої країни представляють лю
ди праці. Для них демократія набу
ває значення в тому разі, якщо вона 
виявляється не у вигляді абстрактних 
побажань, виступає не в абстрактній 
формі, а виявляється в цілком кон
кретних правах і свободах: у праві 
па працю, освіту, у свободі зборів, 
спілок, друку, \ відсутності расової і 

в мож- 
професії,

У лютому 1961 року в Ки
ївському Палаці спорту від
бувся пленум ЦК ЛКСМ Ук
раїни, в роботі 
•участь понад 10 
дих хліборобів 
ків. Значного 
набув рух «Станемо зрівень 
з героями. По всій Ук
раїні утвердилася комсо
мольська традиція: запалю
вати зірки слави над пере
довими фермами. А на по
чаток 1961 року на фермах 
було зайнято 450 тисяч юна
ків і дівчат, 13,5 тисяч ферм

якого взяли 
тисяч моло- 
і тваринни- 
поширення

оослугозували виключно 
комсомольці і молодь.

Найвизначнішою подією 
року став XXII з’їзд КПРС, 
на якому було прийнято но
ву Програму КПРС.

Третя партійна Програма 
стала програмою побудови 
комуністичного суспільства.

Комуністична партія по
ставила завдання — забез
печити в Радянському Сою
зі найвищий життєвий рі
вень, порівняно з будь-якою 
капіталістичною країною. 
Юнаки та дівчата сприйняли

Програму партії як найве- 
личнішу мету свого життя.

В листопаді 1961 року зі
брався пленум ЦК ВЛКСМ, 
який розглянув питання 
«Про завдання комсомоль
ських організацій у зв язку 
з рішеннями XXII з'їзду 
КПРС».

Розгорнулося змагання за 
особистий вклад у будів
ництво комунізму.

Підсумки натхненної пра
ці молоді підбив XIX з'їзд 
комсомолу України, що від
бувся 22—24 березня 1962 
року.

ОСВІТУ У 
КІВСЬКІП
ШКОЛІ У
ГРОМАДЯНСЬКОЇ 1 ВЕЛИ
КОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ воєн 
М. І. МАКАРЕІЩО ПРО
ВОДЖАВ НА СА.МОСТіГІ- 
НІНІ ШЛЯХ ВИПУСКНИ
КІВ. НА ФОТО А. БУДУ- 
ЛАТЬЄВА ВІН ВРУЧАЄ 
СВІДОЦТВО ТАІІІ ЛУНЬО-

СВІЖІ У ПАМ’ЯТІ 
Г.ІІ11УСКІІІІП ВЕЧІР. І 
ПРОЩАНИЯ ЗІ ШКОЛОЮ, 
1 ОСТАННІ НАСТАНОВИ 
ВЧИТЕЛІВ І СТАРШИХ 
ТОВАРИШІВ.

ОСЬ 1ДК ВРУЧАЛИ СВІ
ДОЦТВО ПРО СЕРЕДНЮ 

ВЕЛИКОВ ПО
СЕРЕДНІЙ 

і. ВЕТЕРАН

національної дискримінації, 
лнвості вільного вибору 
свою майбутнього.

Чи надає.свіг «рівних 
тей ■>, (
действа», як називають’ буржуазні 
ідеологи капіталістичні країни, такі 
права і свободи трудящим? Запитан
ня це треба задавати, зрозуміло, не 
в пропагандистських установах і рек
ламних компаніях, а біля воріт тих 
капіталістичних підприємств, пороги 
яких безуспішно оббивають сьогодні 
їй мільйонів безробітних. Саме така 
кількість армії «зайвих» людей у 
країнах розвинутого ’капіталізму, 
і хоча авюрн широкомовних програм 
про борогьоу з безробіттям на Заході 
не раз заявляли про намір знищити 
не соціальне зло, для людей, позбав
лених роботи, ці обіцянки залишаю
ться пустим звуком. Більше того, 
безробітні пам’ятають, що ще чотири 
роки тому їх число було вдвоє мен
шим.

Світ соціалізму встановлює міцні 
гарантії права на пращо. Цс право 
забезпечується в нашій країні безпе
рервним зростанням суспільного ви
робництва, яке не знає криз і своїм 
головним призначенням має система
тичне підвищення добробуту народу.

Псбдрпикн «свободи» па Заході 
повністю ігнорують соціальний зміст 
самого поняття «демократія». Висту
паючи з позицій звеличення «прав» 
людини в капіталістичному світі, во
пи не згадують про ге, що ці права 
забезпечуються тут насамперед від 
величини приватного капіталу. Тру
дящій більшості «вільні суспільства» 
на ділі надають одну можливість — 
бути об’єктом експлуатації, добуван
ій максимальних прибутків для тих, 
у чиїх руках перебувають знаряддя і 
засоби виробництва. «В такій свобо
ді. — писав однії з видатннх-діячів 
Компартії США Герберт Аптекер, — 
завжди є щось від свободи вовка, що 
роздирає вівцю...». І ці слова не 
просто метафора.

Постійно .зростаюча інтенсифікація 
праці на капіталістичних підприєм
ствах призводить де різкого збіль
шення випадків травматизму па ви
робництві, зростання нервового і пси
хічного перевантаження. Дедалі час
тіше доводиться вдаватися до послуг

L МОЖЛИВОС- 
суспільство «загального б.іаго- 

як називають’ С 
іапіталістичні країни.

лікаря, а обходиться це дуже неде
шево. В США, наприклад, за кожну 
добу перебування в лікарні треба 
платити не менше ста доларів, і ма
лозабезпечені люди змушені зверта
тися до лікаря лише у виняткових 
гппадках.

Громадянинові соціалістичної краї
ни гарантовано не тільки безплатну 
медичну допомогу: вся система охо
рони здоров'я і соціального забезпе
чення у світі соціалізму пройнята пік- 
луваї1 н я м сусп іл ье гва 
праці. Так. пенсійний 
установлено значно нижчим, 
більшості капіталістичних 
Причому в Англії, наприклад, 
би пенсій становлять лише 25 про
центів середньої заробітної плати, а 
у нас — від 50 до 100 процентів.

«Захисники» прав людини, яких 
так багато появилося тепер на Захо
ді. не. включають у коло своїх турбот 
такої проблеми, як, наприклад, жит
лова. Причини цілком зрозумілі: по
рівняння й тут-далеко не на користь 
капіталізму. Квартирна плата «з’їдає» 
іьогодиі від ЗО до 50 процентів до
ходу робітничих сімей у капіталістич
них країнах. Рисячі людей змушені 
жиги в нетрях, тоді, як багато бу
динків пустують через надмірно ви
соку плату: пустих квартир тільки у 
ФРП налічується близько 400 тисяч.

В СРСР гака ситуація просто 
неможлива. Звичайно, не все ще у нас 
розв'язано в цій галузі, але стапо- 
іш’ще поліпшується з кожним роком.
\ Сполучених Штатах, які буржу- 

азці ідео.іоіи зображають як вітрину 
західної о суспільства, досі налічує
ться 2-і мільйони неписьменних. Фор
мально тут усі рівні, І кожен може 
вступній до будь-якого навчального 
закладу, але па ділі ця «рівність» ви- 
роджуегься у фікцію. Американський 
журнал «Юнайтед Стойте ныос єн і 
\орлд ріпорт» повідомив, що плата за 
відвідуваїшя університету становить 
6,2—4 тисячі доларів на рік, а в де
яких штатах іще більше — 5—6 тисяч 
Доларів. .Неважко підрахувати, чи ба
гато вихідців із сімей робітників ре^ 
сліпо можуть скористатися правом 
на освіту. Як можуть у цьому разі 
злобу ги освіту представники націо- 
ЬЛ.іЬІИІХ меншостей, яких у «суспіль
стві рівних можливостей» зведено до 
рівня громадян «другого сорту»'3

Свободи і права тільки годі’ мають 
значення для людніш, коли вони не 
просто декларуються, а коли від них 
підводиться матеріальне забезпечен
ня, гарантується їх здійснення коли 
гБпщ'' с™,оть ^ладовою частішою спо
соб} життя людей. Саме така іс- 

•’ к;\1ує в соціалістичному 
->сіві. «. — говорив товариш

ррніїії Л ИЄ° у П|ЮМОВІ иа Конфе
сій ЄвХ‘7 ’Z

.-о с чної олігархії, вільне від 
Вітьпе р'пі)ЄД .к»изамп-. безробіттям, 
ТИ СУСПІТ» СОЦ1;3-'ІЬ,ІИХ бід. Ми створи- 
шиЬшпмС п <"о;.ІСЙ рівн,ІХ У »ай, 
ІОТЬ стаі'шп°3''Л111"* слова> якісне зна- 
інших ппп -Х’ маинок»х- расових чи 
ство яги 1НИ’ пР»віле»в. суспіль- 
іютичп' с 11,ЗЬКи Декларує права 
чпвість їх п забезпЄчУе »а Ділі мож
ливість їх використання».

В. КОВАЛЕНКО, 
кандидат філософських наук.

(АІШ).

про 
вік в

людей 
СРСР 
ніж у 
країн, 
розмі-



т липня 1977 року ~________
. Липень — місяць. коли завершують роботу табори 

старшокласників. Минули дні, осяяні багаттями 
^іжим вітром у полі, збагачені великим почуттям дружби, здобутої в труді

.щщ. Наш позаштатний коресподент Ю. ЧОПЕНКО веде

праці і відпочинку 
під переспів гітар, овіяні

ного з таких колективів. репортаж із од

Алло, говорить корпункт

На ранкову політін- 
формацію я не вс тиг. Ка
жуть, ЩО цікаво розпові
дала про останні по; ії 
Наталка Гончар.

— А тепер на сніда
нок, і на вихідні позиції 
ірудовпх рубежів, — 
жартує вчителька Кате
рина Ншіифорівпа Соро
копуд.

Розпочинається один з 
днів табору праці і від- 
ікічинку для старшок.тас- 
н’тків у селищі Троянка.

...Вирушаємо в поле. 
У ЗО старшокласників 
бадьорий крок.

Троянці організовують та- , 
бір праці і відпочинку вже 

"у не вперше. Його історія по
чалася щ<і" Д“сять років то
му. Дехто із колишніх чле
нів учіїівіької виробничої 
брш .і.,и піші продовжує тру
дову біографію вже в рід
ному колгоспі. Наприклад, 
Анатолій Поюрелов. Василь 
Ріібачук, які працюють шо
ферами. З шкільної вироб
ничої вийшов і Ярослав Ан
дрійович Войтіок — знатний 
комбайнер району, кому
ніст. відзначений за сумлін
ну працю двома орденами 
Трудового Червоного Пра
пора. У школі появилася 
любов до землі і в тракто» 
рпета Миколи Волод імиро- 
щріа Грнгорчака та баїаіьох 
інших механізаторів. Вони 
зараз — приклад для юних.

— А в нас і комбайни, і 
жнива — ще в майбутньо
му... Головна робота поки 
що — проривка буряків, со- 
ііяиіііиків. картоплі, — ко
ментує по дорозі шісінадцл- 
чіірічнніі бригадир Юра 
Бак. — Хлопці працюють з 
е::і узіазмом, на совість. 
Особливо Юра Кирилюк. Ва- 
лсиїїпіа Гумеиіок. 
Уісвапдовська.

' ...І Іескіпченио 
рядки соняхів таки 
ють кінець'. Взято остаїї-

Тетяна

довгі
ма-

11'11 рубіж, і ось вона — 
приємна прохолодна лі
сосмуга. Хлопці кидаю
ться до діжки з водою. З 
отвору, граючи сонячни
ми зайчиками, 
гься дзвінкий .....
бризкає на спраглі губи, 
приємно лоскоче загорі
ле обличчя...

На якусь мпіь-осідає 
тиша. Але 
мить. Бо-ж 
допомогою 
кп Тамари Сергіївни Ма- 
куципської переходить у 
розмову про великого 
американського письмен
ника — Джека Лондона, 
про його поневіряння в 
юності І ДИТИНСТВІ, 
скільки ще юнаків 
діьчаг інші в країнах ка
пі і а;1, у повторюють цей 
тернистий шлях,' позбав
лені права па освіту, пра
що, відпочинок, щастя.

1 мимоволі на думку 
спадає щаслива дійсність 
радянської молоді. Адже 
це їй за Основним Зако
ном Країни Рад — Кон
ституцією СРСР — га
ре нтовапо щасливе май
бутнє. Пройде ще трохи 
часу і ці хлопці й дівчата 
навчатиму ться, працю
ватимуть, управлятимуть 
державою. Рівні серед 
рівних, вільні серед віль
них...

— Ура! Похідна кухня 
приїхала! — веселою прозою 
вривається в розмову один 
з хлопців, що помітив па 
польовому шляху колгоспу 
підгоду з обідом. Мабуть, 
по-особлішому смачним має

виривас- 
струміпь,

тільки на 
«антракт» з 
внхователь-

А 
та

З стор. 1
^ІИ'олгод'ж# комунар**

бути бори після праці се
ред поли соняшників, звіль
нених їх руками ВІД бур’я
нів.

А ось Пилип Іванович Чер- 
ній. керуючий відділком № І 
колгоспу імені Мічуріна, 
приїхав поглянути на робо
ту своїх молодих поміч
ників.

— Молодці, добре попра
цювали. — говорить. — а от 
їсге чомусь без смаку, — 
насуплює він брони, і тут 
же сміється. Сміються й 
хлопці, зрозумівши йою 
жарт, — адже в мисках по
рожньо.

...До школи поверталися з 
піснями. Стомлені, але весе
лі. хлопці та дівчата обго
ворювали події сьогодніш
нього дня, склаДа.тй плани 
па зав і раїііиій. Адже - треба 
знайти час і біля школи по- 
грацюв.піі. Допомогти при- 
готувати ,чо нового навчаль
ною року кабінет, облад
нати новозбудовану школу- 
інтернат. Все- це висвітлить 
у своїй стіннівці редколегія 
«Комсомольського прожек ■ 
тора». А поки що — відпе* 
чинок. У кого вже пройшли 
віома, залишилися на 
споріпішому майданчику, 

інші під акомпане
мент гітар Ігоря Макучин 
ськоґо та іОрн Ьака готують 
програму для агіткульт- 
брнгадн табору- — незаба
ром виступ перед трудівни
ками колі сену.

Ог і закінчився однії з 
днів .молодіжного табо
ру. Під звуки гітар у 
нам’яті спливають сло
ва відомої лісні: «Наши 
руки — не для скуки...». 
!, здається, що. написано 
це саме про них — пра
цьовитих і простих юна
ків і а дівчат з табору 
старшокласників селища 
Троянка.

Ю. ЧОПЕНКО,
смт. Го.тованівськ.

^.УЛО якось

Обласний огляд колективів фізкультури 
по впровадженню комплексу ГПО

ПОЗИЧТЕ СПОРТЗАЛУ...
І

ФУТБОЛ

«ДНІПРО»

Іиструктор 
запрошує робітника взяти 

участь у спортивних поєдинках, а 
кін ніяковіє:

— Це справді корисно — про
бігти на стадіоні. .Але ж не хоче
ться бути посміховиськом...

Хай то був поодинокий випадок, 
але інструктор з спорту комбінату 
«Кіровогра "лажбуд - Валентина 
Андрущенко розуміла молодого 
робітника. Вже не раз на засідан
ні ради колективу фізкультури то
чилась суперечка про створення 
умов для складання нормативів 
] ПО. Фізкультурникам допоміг 
комітет профспілки — виділили 
кошти для придбання інвентаря, 
спортивних костюмів. Під час су- 
ботників юнаки та дівчата біля 
робітничих гуртожитків лаштува
ли невеличкі спортивні майданчи
ки, тенісні корти. Комсомольці 
комбінату допомогли створити на
лежну спортивну базу учням 
профтехучилища № 2 і при потре
бі тренувались тут і самі.

А з настанням посни — перша проба 
сил на .талоні спортклубу «Зірка», її 
дтсаафівському тирі. Молодий робіт
ник Олексій Чернов кидає гранату за 
43-.м<-грозу відмітку. Виконроб Олек
сандр Гребешок долає стометрівку за 
*2,8 секунди. А трубоукладач 
сандр Чабанов підтягнувся 
К-тадині 26 разів.

У масовості теж було 
значний крок уперед. Із ___  ____
Ко.і.-спшу фізкультури 759 залучено до 
С-:аада:ін,т нормативів. Серед них нині 
в.ку 2*2 розрядники ..

мова зайшла про кількість 
л п. ’(готовлених у цьому році,
Я ^І!°ДІ'-.аися почути більш солідну 
Шіфру в Андрущенко без будь-
якого занепокоєння сказала;

з

Олск- 
на псрс-

зроблено 
1136 членів

— їх вісІ!«. А що?.. Це, звичайно, 
дуже мало. Але повторювати арифме
тику деяких моїх колег просто него
же. 759 чоловік вийшли на старт. Біль
ше половини з них склали заліки на 
легкоатлетич піх секторах, у тирі, на 
кросовій дистанції, під час змагань
цивільної оборони. Та поєдинки з пла
вання не було де провести. Тепер інша 
справа — можна на річці. І ми зби
раємо своїх фізкультурників при пер
шій можливості — у вихідні дні, після 
робочих змій. Звичайно, перші старти 
без протоколів. Громадські інструктори 
допомагають удосконалити спортивну 
майстерність початківцям. А декого з 
дівчат доводиться навіть вчити трима
тись на воді. За ліго і цей залік скла
дуть псі комсомольці.

Інструктору по спорту не можна 
не повірити. «Приземлення» від
булось — є конкретні справи. 1 ре
зультати. які показують спортсме
ни комбінату на обласних змаган
нях. свідчать про їхній високий 
фізичні.й гарт. Команди «Кірово- 
ірадважбуду» па спартакіаді об
кому профспілки працівників бу
дівництва і промбудматеріалів бу
ли першими призерами під час 
турнірів тенісистів, волейболістів, 
баскетболістів, орієптувайшщків. 
І тільки на вогневому рубежі мали 
«срібло». Зате останні змагання 
(поєдинки з багатоборства І ПО) 
знову «озолотили» — сюрпризи да
рували Микола Шевченко, Олек
сій Чернов, Олександр Бєдлін- 
ський, Василь Хорольськнй, Віра 
Унтилова...

І знову складання нормативів^ з 
плавання. Найбіліш масовими бу
дуть поєдинки, коли змонтують 
нове стандартне устаткування для 
плавального басейну у підшефно
му' піонерському таборі «Червоні

вітрила». Буде де тренуватись і 
школярам, і робітникам...

ОДИН голова колгоспу ска
зав:

— Якби я бачив, що ці хлопці 
справді щось роблять для підви
щення спортивної майстерності, 
якби мене переконали, що після 
того, як побудуємо стадіон, ми 
матимемо кубки, я б дав міль
йон — хай будують олімпійське 
містечко.

Ного переконали. Але стадіону 
вссодно не побудовано — ніде ді
стати будівельні матеріали і ме
ханізми.

Керівників комбінату «Кіровоград- 
важбуд», нам здається, не варто 
переконувати, шо при наявності типо
вих спортивних баз розвиток спортив
но-масової роботи у колективі фізкуль
тури сягне ще вище. Бо навіть па при
мітивних спортивних майданчиках юна
ки та дівчата мають «золото», навіть 
на позичених — встановлюють рекорди. 
•А якби мали свій гьр. якби па всіх 80 
виробничих дільницях були спортивні 
майданчики, молодий робітник не по
вторив би інструкторові: «Я не хочу 
бути посміховиськом на стадіоні».

Ентузіазм фізкультурних і комсо
мольських активістів комбінату треба 
тільки вітати. 1 відрадно, що комітет 
профспілки теж завжди підтримує ен
тузіастів. От тільки треба ще з’ясува
ти, де взяїи будівельні матеріали 1 
механізми, щоб побудувати хоч 
вий легкоатлеті чпий комптскс 
Може голова колгоспу привезе 
цеглин із села? Може молода 
паї здає іменитим майстрам з 
рань, як можна «робити для себе май
данчик і ородошнпків? Про стадіон, 
звичайно, не будемо па цей раз гово
рити. 1130 фізкультурників комбінату, 
мабуть, ще не заслужили, щоб маги 
таке добро. (Щоправда, в тому ж таки 
колгоспі; про який ми згадували, на

і
ТІІПО- 

і тир. 
кілька 

доярка 
рпшту-

180 фізкультурників є вже два стадіо
ни). Важко повірити, що комбінат бід
ніший за колгосп.

Але будемо оптимістами і поче
каємо. Почекаємо, поки фізкуль
турники матимуть хоча б двох 
штатних інструкторів по спорту. 
Пождемо, поки керізпикі» комбі
нату ще раз-повторять: «Так, ми 
згодні — необхідно мати типові 
спортивні бази і за місцем прожи
вання робітників, варто мати ста
діон і спортзал». Повторять і під
твердять свою прихильність до мо
лоді ділом — до міністра дійдуть, 
але знайдуть ключ, щоб розв’яза
ти проблему. Будемо чекати, 
пам’ятаючи репліку молодого ро
бітника на комсомольських збо
рах: «Ми довели, що вміємо пра1 
щоваги і завойовувані чемпіонські 
медалі. Але часом соромно стає: 
позичаємо спортивний зал в учнів 
профтехучилища, тир — у кур
сантів ДТСААФ, тепер до піонерів 
просимось. І смішно: МИ, ЛЮДИ, які 
зводимо палаци для інших під
приємств, не можемо зробити доб
ра для себе. Замість Будинку 
культури — підвальна 
для гуртківців..».

Хлопцеві пояснили, що немає ще 
такої можливості будувати палай 
і стадіон для тисяч будівельників.

А що, як хлопці справді візь
муть та й напишуть листа мі-

Будинку 
кімната

спецкор
М. ШЕВЧУК, 

«Молодого комунара».

Кіровоградські футбо
лісти прозели останній 
матч першого кола чем
піонату країни. У Чер
касах вони зустрілися з 
дебютантом другої лі
ги — місцевим «Дніп
ром». Перевага була на 
боці «Зірки». Вона гра
ла швидше, на вищому 
технічному рівні, ніж 
«Дніпро». Тому гол у во
рота господарів, забитий 
•/ першому таймі Воло
димиром Новаковським, 
був не випадковим. Піс
ля відпочинку' гості зно
ву в атаці. Вони стзорю- 
югь небезпечні моменти 
у штрафному майданчи
ку «Дніпра». Один з них 
використав Олександр 
Юр’єв. І м’яч вдруге 
влетіз в сітку воріт. Це 
було на 65-й хвилині. Ра
хунок 2:0 на кориси» кі- 
ровоградціз не змінився 
до кінця зустрічі.

«Зірка» вписала в свій 
актив ще два очка і за
раз їх має двадцять 
п’ять при співвідношенні 
забитих 
м’ячів 
градці 
«Дніпром» 
п’яту сходинку в турнір
ній таблиці.

В. ШАБАЛ1Н.

і пропущених 
28—18. Кірово- 
після зустрічі з 

зайняли де-

Т, в. о. редактора М. СЕМЕНЮК»
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Полтавський
електротехнічний технікум

Училище готує для цукрове? промисловості квалі
фікованих робітників таких спеціальностей:

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр,
сатуратиик-маїяр,
апаратник випарювання — муляр.
апаратник варки цукру — слюсар,
оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольно вимірювальних приладів та ав

томатики,
електромонтер.
Випускників направляють на роботу на цукрові 

зароди.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

юшків і дівчат віком не молодше 15 років, які за
кінчили 8. 9, 10 класів, шляхом конкурсного відбору 
за оцінками, вказаними в документі про освіту.

До груп електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб віком 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, комплектом постільної білизни, вони 
одержують у період практики 33 проценти заробітку.

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

Строк навчання — 2 роки.

При училищі є вечірня середня школа.

Вступники подають на ім’я директора заяву із за
значенням вибрано? спеціальності, свідоцтво або 
атестат пре освіту паспорт або (якщо не сповнилося 
16 років) епідот во пре народження, характеристику 
зі школи або з місця роботи, довідку з місця прожи- 
раьня із зазначенням складу сім’ї, довідку про стан 
'здоров’я (форма № 286), шість фотокарток розміром 
3X4 сантиметри.

Всі. хто вступає до училища, проходять співбесіду 
з членами приймальної комісії.

Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища' Кіровоградська оСл., Новомирго- 
родський район, емт Капіташпка.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське міське середи« профтехучилище «V» 7
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

термін навчання три роки:
монтажник конструкцій — муляр;
єтолтр будівельний;
лицювальник-плнтковик, штукатур; 
електрослюсар;
слюсар по ремонту автомашин;
електрослюсар:
елект рогато’варювалі.ннк;
маляр будівельний;
маті піст автомобільного крану.
Па ці спеціалі нссті приймаються юнаки і діяча та 

з 8-річнпо освітою. Особам, які закінчили навчання, 
видаються дипломи про закінчення середньої школи 
».присвоюється розряд за одержаною спеціальністю

Термін навчання один рік:
лініювальпик-п.тіітковпк.
Мя група комплектується з осіб, які закінчили 

9—10 класів.
В училище приймаються юнаки і дівчата віком віл 

15 до 25 років без вступних екзаменів.
Особи, прийняті в училище, забезпечуються за ря- 

ххнок держави 3-разовнм харчуванням, обмундиру- 
равпям, гуртожитком.

Піл час проходження виробничої практики учні 
одержують 33 проценти заробітку.

Час навчання в училищі зараховується‘у безпе
рервний трудовий стаж.

Особ і, які закінчили училище з відзнакою, прийма
ються у вищі навчальні заклади і технікуми поза 
конку псом.

При училищі працюють спортивні секції, гуртки 
технічної творчості, а також художньої самодіяль
ності (хоровий, вокальний, танцювальний, естрадний, 
народних і духових інструментів).

Початок навчання 1 вересня 1977 року.
Вступники повинні подати такі документи: заяву на 

ім’я директора, автобіографію, паспорт або сві
доцтво про народження, документ про освіїу, довід
ку з місця проживання, характеристику, шість фото
карток 3X4 см, довідку про профілактичні щеп
лет ия.

Документи приймаються у приймальній комісії 
училища.

Адреса училища: м. Олександрія, Псремозький 
мікрорайон, вул. Нагорна, 104. їхати автобусом «А» 
до зупинки «ЛЇПТУ № 7».

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ
на 1977—1978 навчальний рік

на 1-й курс денного відділу (на базі восьмирічної 
школи) па спеціальності: промислове й цивільне бу* 
дівпинпо. санітарно-технічне обладнання будівель' 
(спеціалізація «Вентиляція і кондиціювання повіт
ря»), електромашинобудування, електроосвітлюваль
ні прилади і устаткування, електрообладнання про
мислових підприємств і устаткування;

на 2-й курс цього ж відділу (па базі середньої 
школи) на спеціальності: електромашинобудування, 
електроосвітлювальні прилади і устаткування, про
мислове й цивільне будівництво, електоообладиаиия 
промислових підприємств і устаткування;

ца 2-й к\рс вечірнього відділу (на базі середньої 
школи) на спеціальності' електромашинобудування, 
обробка металів різанням, електроосвітлювальні при
лади і устаткування;

на 3-й курс заочного відділу (па базі середньої 
школи) па спеціальності: електрообладнання промис
лових підприємств і устаткування, електроосвітлю
вальні прилади і устаткування, промислове й цивіль
не будівництво.

Прийманая заяв і вступних екзаменів проводяться 
згідно з довідником для вступників до середніх спе
ціальних навчальних закладів.

Звертатися на адресу: м. Полтава, вул. Пушкіна, 
83-а, електротехнічний технікум. Телефони: 7-29-53, 
7-28-81.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійський
індустріальний технікум.
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ДЕННИЙ ВІДДІЛ:

Олександрійське технічне училище Л’> З

Училище готує кваліфікованих ро
бі інпків для промислових підпри
ємств. вугільних шахт і ротрі -із^міста 
та області з числа юнаків і дівчат, що 
мають середню освіту, а також мо
лоді, що відслужила в лавах Радян
ської Армії, зі строком навчання І — 
1,5 року 3 освітою 8—9 класів віком 
від 15 років зі строком навчання 
2 роки.

На базі середньої освіти училище 
готує:

зі строком навчання 1,5 року — 
слюсарів - інструментальників для 
Олекса вд р і йського е. іектромех а нічно 
го заводу;

зі строком навчання 1 рік — тока
рі» по металу, машиністів гірничо- 
транспортних машин і механізмів, 
електромонтажників для роботи на 
ОЕМЗ. водіїв-автослюсарів, продав
ців продовольчих товарів продавців 
промислових товарів, слюсарів по ре
монту промислового обладнання, ма
шиністів сушильних установок для 
роботи на ББФ і СБФ, слюсарів-саи- 
технікГв;

зі строком навчання 2 роки — ку
харів.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

З освітою за 8—9 класів (строк на
вчання 2 роки): слюсарів по ремонту 
металоконструкції! і промислового 
обладнання, електромонтажників по 
Освітленню і силових мережах; тока
рів по металу; слюсарів авторемопт- 
ників; слюсарів- інструментальників 
для ОЕМЗ.

Учням гірничих професій з серед
ньою освітою виплачується стипендія 
у розмірі 37 карбованців; учням із 
середньою освітою, які навчаються 
па спеціальності металістів, продав
ців та кухарів, виплачується стипен
дія в розмірі ЗО карбованців.

Учні з восьмирічною освітою зна
ходяться на повному державному за
безпеченні.

Учні всіх спеціальностей при про
ходженні виробничої практики на під
приємствах додатково до стипендії 
одержують 33,3 відсотки від заробле
ної суми.

Відмінники одержують підвищену 
стипендію па 25 процентів, «хорошис- 
ти» — на 15 процентів (десятиклас
ники).

В училищі є добре обладнані май
стерні, навчальні кабінети, лаборато-

рії, база для занять в гуртках худож
ньої самодіяльності, технічної твор
чості. спортивних секціях. Училище 
має базову вечірню школу де учні 
можуть набути середню освіту. Учні 
з середньою освітою можуть продов
жити навчання на вечірньому відді
ленні індустріального технікуму і фі
лії Дніпропетровського гірничого ін
ституту в м. Олександрії.

Відмінникам надасться право всту
пати у вузи поза конкурсом на вечір
ні і заочні відділення.

Навчання в училищі зараховується 
в трудовий стаж учня.

Хто поіребуе — забезпечуються 
гуртожитком.

До заяви на ім’я директора эа об
раною спеціальністю слід додати: 
атестат, свідоцтво про освіту, сві
доцтво про народження, характерис
тику зі школи. 4 фотокартки (3X4 
см), довідку про щеплення.

Прийом документів в училище про
водяться з 1 березня 1977 року.

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

ДИРЕКЦІЯ.

НА БАЗІ НЕПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ -з 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

виробництво штампів І пресформ, 
обробка металів різанням, 
електроапаратобудування.
НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ — НА СПЕЦІАЛЬ* 

НІСТЬ:
електроапаратобудування.
Вступники подають заяву на ім’я директора, доку

мент про осЕІту (ооигінал), медичну довідну (форм« 
№ 286), чотири фотокартки розміром 3X4 см, ви
писку з трудової книжки (особи, що мають трудовий 
стаж).

Вступні екзамени: Т
на базі середньої школи — з російської моги і лі

тератури або української мови і літератури (на вибір 
вступнина) — твір, з математики (усно);

і<а базі восьмирічної школи — з російської або 
української мови (на вибір вступника) — диктант, з 
математики (усно).

Особи, нагороджені після закінчення середньої 
школи золотою медаллю, або після восьмирічної 
алголи — Похвальною грамотою, зараховуються ДО 
технікуму без екзаменів.

Приймання заяв'
від тих, що закінчили середню школу — з 1 черв

ня по 14 серпня; і

від тих, що закінчили восьмирічну школу. __  зі
червня Г‘О 31 липня.

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

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Адреса технікуму: м Олександрія Кіровоградської 

області, проспект Леніна, 62.
ДИРЕКЦІЯ.
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316050. ГСП, Кіровоград 50, вуп. Луначзрського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
вїдділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 19198,

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

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

Обсяг 0,5 друк, арн, Індекс 61197, Зам. № 284. Тираж 60 6G0,

К іроноградська. школа-імтернат
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
У І, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X КЛАСИ

Школа працює :-а кабінетною системою, має 24 
добре обладнаних кабінети, спортивний зал та ста
діон. і

Учні, що закінчують 10 класіз, одержують одну із 
спеціальностей: токаря, штукатура-маляра, кулінара, 
столяра-верстатника, швеї, слюсаря.

В деяких випадках батьки користуються пільгами 
в сплаті за утримання дітей в школі, перевага надає
ться при інших рівних умовах учням 9-х класів.

Адреса школи: м. Кіровоград, пул. Ксрслеккз, 4,

ДИРЕКЦІЯ«
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