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вони очолюють змагання
Перше місце в промисловості присуд

жено комсомольсько-молодіжній брига
ді плавильників Світловодського заводу 
чистих металів (бригадир — М. Петров, 
групкомсорг — В. Татаренко). Колектив 
працює в рауунок вересня 1978 року.

У будівництві змагання очолила ком- 
со/иольсько-молодіжна бригада малярів 
БУ-3 тресту «Олександріяважбуд» (бри
гадир Г. Русаков, групкомсорг Є. Пістру- 
жах), яка виконала піврічне завдання на 
129 процентів.

Переможцем у змаганні з присуджен
ням першого місця у вугільній промис
ловості стала комсомольсько-молодіжна 
бригада екскаваторників добувної діль
ниці вуглерозрізу «Морсзівський» (бри
гадир 8. Бакун, групкомсорг В. Яковлев). 
Понад план цей колектив у першому 
півріччі видобув 43,9 тисячі тонн вугілля.

Е автотранспорті перше місце посів 
комсомольсько-молодіжний колектив 
колгоспу «Україна» Добровєличківсько- 
го району (групкомсорг С; Ахмет), у за
лізничному транспорті — комсомоль

сько-молодіжна колона Знам’янського 
локомотивного депо імені XXV з’їзду 
КПРС (керівник С. Токар, групкомсорг 
О. Зіноватний).

Серед колективів легкої промисло
вості соціалістичне змагання за підсум
ками пеошеге півріччя очолила комсо
мольсько-молодіжна боигада цеху № 2 
Кіровоградської взуттєвої фабрики (бри
гадир П. Бойко, групкомсорг В. Миц- 
кан), сфери обслуговування — комсо
мольсько-молодіжна бригада магазину 
№ 40 Кіоозсградського //.ісьнпромтсргу 
(керівник Г. иабаник, групкомсорг Н. До- 
рейко).

Перші місця сеоед колективів, зайня
тих у сільськогосподарському вироб
ництві, присуджено ко/асомольсько-мо- 
лодіжній тракторній бригаді колгоспу 
імені Кірова Бобринецького району 
(бригадир Віктор Сендзюк, групкомсорг 
Еолодимио Сендзюк) та комсомольсько- 
молодіжному колективу МІФ № 2 кол
госпу імені 'XX з'їзду КПРС Бобринець
кого району (групкомсорг В. /Ліщенко).

Корективи до зустрічного
На початку року «Моло

дий комунар» опублікував 
підвищені соціалістичні 
зобов’язання цього ко
лективу на 1977 рік. Наш 
громадський кореспон
дент попросив старшого' 
технолога дільниці імені 
XXV з’їзду КПРС цеху 
N° 3 Світловодського за
воду чистих металів В. М. 
Балана розповісти про 
сьогоднішні здобутки
юнаків і дівчат.

— Василю Миколайови
чу, молодь дільниці дово
дить ділом, що найвищі 
завдання їй під силу. Про 
це свідчить, наприклад, 
різке е зростання продук
тивності праці.

— Професія у нас — 
апаратник. Виготовляємо 
напівфабрикати з крем
нію. Робота складна, ви
магає високого професій
ного рівня кожного вико
навця. Більшість робітни
ків має чималий досвід, і 
це, думаю, — першопри

чина відмінних результа 
тів.

Ми планували протягом 
нинішнього року підвищи
ти продуктивність праці 
на 8 процентів. У цілому 
по дільниці за перше пів
річчя порівняно з відпо
відним періодом минуло
го року цей показник зріс 
уже на 11 процентів. Кож
ної робочої зміни ювілей
ного року за тієї ж кіль
кості працюючих, із тими 
ж матеріальними затрата
ми даємо продукції 
більше.

— Звичайно, колектив 
«увімкнув» резерви, Про 
які йшла мова під час об
говорення зустрічних зо
бов’язань!

— Резерви — зростання 
майстерності, оволодіння 
суміжними операціями, 
впровадження у вироб
ництво ефективних раціо
налізаторських пропози
цій. Наче й нічого ново
го. Тільки використовува

ти їх ми почали певніше.
Чотирнадцять операцій 

необхідно здійснити, щоб 
випустити готову продук
цію. Переважна більшість 
апаратників виконує по 
три-чотири з них, а Світ
лана Пустсва і Валентина 
Колбаско — всі чотирнад
цять. До їхнього рівня 
прагне підтягнутися ко
жен.

Міцно ввійшло у прак
тику розширення зони 
обслуговування. Чимало 
апаратників сьогодні мо
жуть працювати на двох 
або й на трьох установках 
замість однієї. Десять чо
ловік підвищили цього ро
ку професійний розряд, 
а недавні новачки Надія 
Григорєнко і Володимир 
Долженкс швидко освої
ли нашу складну спеціаль
ність.

Безперечно, велину ко
ристь маємо від впровадь

(Закінчення на 4-й стор.)«
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О Завершив с я
’ V обласний зліт пе

реможців походу- 
комсомольців та 
молоді місцями 
революційної, бо
йової та трудової 
слави радянського
народу, присвяче- 
ного 60-річчю Ве
ликого Жовтня.

=г 
о 
о

о 
со

Коли під час відкриття V обласного 
зльоту переможців походу «Шляхами 
сланії батьків» перший секретар обкому 
комсомолу О. О. Скічко ті голова облас
ного штабу походу Герой Радянського 
Союзу В. О. Верхоланцев складали ра
порт (ФОТО ЗЛІВА) на площі Кірова, 
юнаки і дівчата з Онуфріївни теж готу
вались сказати своє слово учасникам

зльоту Кінний агітпохід • Вершники ре
волюції» успішно завершено.

Наш фотокореспондент Василі. КОВ
ПАК теж був в дорозі разом з ніннп- 
ками. У Каїрі момент, коли вони зупини
лись біля обеліска партизанам Чорного 
лісу. Покладання вінків. Почесна варта. 
Урок мужності.

(Закінчення па 3-й стор.).

Поки їх покличуть на 
спортивні майданчики, 
розміщені за селом Фе
дорівною, вони поспіша
ють навести порядок біля 
свого намету. Дівчата за
мітають стежку, оздоблю
ють бівуак, а хлопці ви
пускають фотогазету.
Знімки їм передали учас
ники кінного агітпоходу 
«Вершники революції», 

-ЯКІ е перший день зльоту 
<еж прибули у Кірово
град. І ось уже новоукра- 
їнські комсомольці розпо
відають своїм НОВИМ ДРУ
ЗЯМ з Ульяновки про то
варишів, які були в кінно
му поході.

— Дорога їхня почалась 
з Новоукраїнки, де наро
дився герой громадянсь
кої війни Марко Мокряк. 

(Закінчення на 3-й стор.).
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9 вересня —
33 річниця 
соц іаліст ичної 
революції 
в Болгарії'
РІЧНИЦЯ перемоги соціалістичної революції в на- 
* шій країні святкується а рік 60 річчн Великого 
Жовтня — найкрупнішої і найважливішої події, яку 
знає історія.

Ми завжди [«Бажали і вважаємо, що Зез Великої 
Жовтневої соціалістичної революції не була б мож
лива і велика для нас дата — Дев'яте вересня. Ьоя- 
і арські'й народ святкує День свободи під прапором 
Жовтня, під прапором славного, величного ювілею.

Цьогорічне святкування знаменне ще і им, що воно 
проходить у ДНІ, КОЛИ ВППОВІ'.ібсГЬСЯ 100 років з того 
часу, як російські витязі перейшли Дунай і вели ие- 
реможні-бої за звільнення нашої батоківщинд від 
п’ятивікового османського п а.

Слова Георгія Дими і нова про те, що «болгарз-ра- 
дянська дружба для нас, лак само необхідна, як сонце 
І повітря ДЛЯ КОЖНОЇ ЖН&й! ІСТОТИ», буЛИ ДЖСрЄЛОМ 
невичерпних сил для болгарських трудящих у їх важ
кій героїчній, певній подані із боротьбі проги монар- 
хо-фаншзму та іноземних загарбників.

Перемога Дев’ятого ве
ресня відкрили перед бол
гари радянською дружбою 
нові просі ори 1 неоі ляді.і 
горизонти. Велика справа 
Димитра йлагоєва і Георгія 
Димитрова твердо і неухиль
но иродов жується сьогодні 
нашою Комуністичною пар
тією на чолі з вірним і по
лум'яним другим КПРС і 
СРСР товаришем Тодором 
Живкозим. У своїй доповіді 
па XI з'їзді ЬКІ1 товариш 
Тодор. Живков заявив: с.’-їи, 
болгарські комуністи, бол
гарські трудящі, весь бол
гарський парод, не уявляє
мо собі іншою шляху роз
витку соці;!, п стичного су
спільства, а згодом і кому

ністичного суспільства в ________________
Болгарії, окрім як пліч-о--жвд'-ХІ-!И1* * ~'*<п>маан 
пліч з нашими радянськи
ми братами і сесірами, в умовах н ппіспішоро і все
бічного співрооіїннцтва з партією Лепта, з умовах 
все більш повного, все більш органічного зближення 
НРБ з великим Союзом Радянських Соціалістичних 
Республік».

Вищим проявом соціалістичного гуманізму є проект 
нової Конституції СРСР. Він відображає історичні 
загоювання Радянського Союзу, освітлює шлях, 
пройдений радянськими людьми за 69 років — шлях, 
ріпний сторіччям. Одночасно з цим проект являє 
велику хартію прав і свобод людини і народів, впер
ше насправді здійсненої на одній шостій частині зем
ної кулі. і

У дні всенародного обговорення проекту нової 
Конституції СРСР до одностайного схвалення, фак
тично вже висловленому двохсотшістдесятимілшіок- 
пим радянським народом, приєднує свій голос і наш 
болгарський народ.

Ми гордимося: і Іародна Республіка Болгарія — 
перша в світі країна, яка в своїй Конституції записа
ла, що болгарський народ пивний твердої рішучості 
«зміцнювати і розширювати непорушная союз і все
бічне співробітництво з Союзом Радянських Соціа
лістичних Республік».

Як сказав Голова Державної Ради ІІРБ, перший 
секретар ЦК БІ\Ц товариш Тодор Живков, «ми 
ставимо перед собою велику історичну месу — ство
рити еталон взаємовідносин між двома соціалістич
ними країнами».

Напередодні 33-ї річниці перемоги соціалістичної 
революції в нашій країні ми більш, ніж будь-коли 
впевнені, що під керівництвом нашої партії, разом з 
КПРС успішно досягнемо цієї мети. Візит в травні— 
червні цього року партійно-державної делегації НРБ 
па чолі з товаришем Тодором Жчвковнм в СРСР, 
дружні і ділові бесіди з натхненним борцем за мир 
Генеральним секретарем ЦК КПРС, Головою Прези
дії Верховної Ради СРСР Леонідом Іллічем Брежнє
вим стали новим тріумфом болгаро-радянської друж
би. Особливо радісно відзначити, що за неоціненний 
особистий вклад в справу зміцнення нашої дружба 
Леонід Ілліч Брежнєв двічі удостоєний звання Героя 
Народної Республіки Болгарії. Підписані під час ві
зиту документи стали новою сторінкою нашої загаль
ної і невідступної боротьби за міцний мир. за даль
ший розвиток процесів розрядки міжнародної напру
женості.

Народна Республіка Болгарія зустрічає своє націо
нальне свято, сповненою оптимізмом, енергією і чу
довими успіхами. Наш народ, єдиний і згуртований 
навколо свого керівного авангарду — Болгарської 
комуністичної партії, натхненно трудиться над вико
нанням завдань, поставлених її XI з’їздом. Зз при
кладом радянських трудящих, за прикладом робітни
ків Червоного Чепеля вся паша країна охоплена все
народним соціалістичним змаганням на честь 60-річчи 
Великої Жовтневої соціалістичної революції. У віч
ній і кришталево чистій дружбі з КПРС і великим 
Радянським Союзом, під прапором Жовтня наша 
країна йде вперед до повної перемоги соціалізму і 
комунізму,

„ ДИМИТР ЖУЛЄВ,
Надзвичайний І Повноважний Посол Народної 
Республіки Болгарії в СРСР.

———---------------------
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ДРУЖБИ
СВЯТО ДРУГ АРІВ -

НАШЕ СВЯТО
Соціалістична резолюція 

з Болгарії народила нови£ 
тип відносин між нашими 
народами, який стаз неви
черпним джерелом сили і 
могутності. Він ДОЗВОЛИВ 
болгарському народу за цей 
час пройти шлях, рівний сто
літтям. Величезна була і £ 
допомога Радянського Сою
зу братній країні. Це і 186 
великих промислових під
приємств та комплексів, і 
роззиток окремих галузей 
сучасної промисловості. Це 
— 150 підприємств, що від
будовані у минулому п'яти
річчі 33 допомогою СРСР. 
ЗЬраз СРСР і НРБ мають 
єдину енергомережу. По 
Гезопрозоду СРСР постачає 
в Болгарію природний газ. 
Не можна не згадати і ді
яльність понад 700 радян
ських спеціалістів, які бра
ли участь у будівництва со
ціалізму в Болгарії і зали
шили з її історії, пам’яті 
народу світлий образ ра
дянської людини.

Наша країна допомагає НРБ 
у розширенні будівництва наф
тохімічного комбінату поблизу 
Ьуріаса, хімічного .комбінату з 
Я.мболі, у будівниці« друїді 
атомної електростанції поблизу 
міста Козлодуй, іЕЦ «Аіарнца — 
Босгок». Універсальна паром на 
лінія Варна — іллічівськ. роз

роблена за проектом радянських 
і болгарських спеціалістів, •— 
перший об’єкт сьомої п'ятирічки 
НРБ. Щорічно у двох напрям
ках перевозитиметься стільки 
ьангажгв, скільки було перевс.с- 
но між СРСР і НРБ за дві ми
нулі п’ятирічки разом взятих.

При дієвій допомозі СРСР від
булися докорінні зміни у бол
гарському се ті. Нині НРБ — 
країна повністю кооперативно, о 
і високомеханізозаноіо сільсько 
го юсяодарства. На болгарських 
ланах працю» понад 55 тисяч 
тракторів, блн .ько 13 тисяч ком
байнів, тисячі інших сільсько
господарських машин. Добре 
знають тут сівалки з маркою 
заводу сЧервона зірка».

Соціалістична економічна ін
теграція дозволяє НРБ успішно 
розв’язувати велике і складне 
завдання — сполучати приско
рення розвитку економіки з 
неухильним піднесенням народ
ного добробуту. За темпами 
зростання виробництва НРБ по
сіла одне з першах місць у світі.

Все тіснішими стають

дружні зв’язки трудящих 
нашої області і Толбукін
ського округу. Між ними 
розгорнулось соціалістичне 
змагання на честь 60-річчя 
Великого Жовтня. Болгар
ські механізатори старанно 
вивчають досвід двічі Героя 
Соціалістичної Праці О. 3. 
Гіталоза, Героя Соціалістич
ної Праці В. 1. Моторного 
та інших кращих механіза
торів нашої області. Велику 
допомогу з цьому надає 
міжнародний клуб молодих 
механізаторів «Кіровоград— 
Толбухін». Чимало колгоспів 
Кіровоградщини і коопера
тивів Толбухінського округу 
підтримують тісні стосунки 
обмінюються досвідом ви
рощування зернових і тех
нічних культур, озочіа, 
фруктів, механізації сіль
ськогосподарських робіт. 
Значну допомогу друзям 
надає обласна сільськогос
подарська наукозо-дослід- 
на станція, відбуваються 
подорожі делегацій, колек
тивів художньої самодіяль
ності, діячів науки і культу
ри. Міцніють зв язки в на
уково-дослідній галузі.

Велику і різноманітну ро
боту ведуть понад 160 ко
лективних членів обласного

аШипка стача святинею для кожного болі арапа, вічним символом 
патріотизму і хоробрості, символом боліаро-рос йської дружим»...

Професор Ілчо Димитров.

ДВАДЦЯТИСЕМИТЯСЯЧіІЛ армія
Суяеймап-пазіі, нещадно грабуючи 

І спалюючи есе па своєму шляху. III серп
ня ІЧ77 року підійшла до села Єніна і 
отаборилася за вісім кілометрів від 
Шипки...

Генерал Столетов знав плани запойоа- 
1-икім: переправитись через перевал,
естгтгнутп па допомогу турецьким вій
ськам у Північній Бо.чіарії. З перевалу 
було добре видно армію противника. 
Т.КІІІ Столетов міг протнеганити всьоіо 
три батальйони, чотири сотні і п’ять 
болгарських дружин. Сила з п’ять і по
ловиною разів менші, ніж у Сулеймап- 
паші. Завдання перед захисниками сто-і- 
ло надзвичайно аааїхе: будь-якою ціною 
протриматись на перевалі, дочекатися 
підкріплення, не дати ворогові перейін 
Балкани. Столетов розумів і те. що ро
сійське командування не в змозі відразу 
ж, у відповідь на надіслану телеграму, 
прислати підкріплення. Після невдачі 
під Сирою Іаіорою. перехід Сулеймап- 
паші череї Балкани загрожував би по
разкою внзволь-іої борот ьбн болгар.

2і серпня турецькі війська почали 
штурмувати псрсал'і. Сім разів, мов 
кпили цунамі, накочувались вони на 
укріплення, але ііічою не могли вдіять 
і, залишаючи соті вбпгих і поранених, 
відступали в долину.

а Кожен наш гол дат буз героєм цього 
пам’ятного дня. Нерішучих і боягузів 
не було. Болгарські дружини теж трима
лись напрочуд стійко. Вся слава першо
го дня належить жменьці орловців і бол
гарським дружинам» — писав зюдом 
ьійськовнй кореспондент. російський 
письменник Немирович-Данченко.

Наступного дня захисники Ши'іки від- 
би їй _д.-а*чть атак. Але сгановище бол
гар. брянціа та орловців було кажкмм. 
Ніби відчуваючи це, 2.1 серпня, отримав
ши свіже пі і кріплення, вороги знову ки
нулися на шіурм. Під градом куль, в
розкатах грому артилерійських залпів 
маси турецьких військ т трьох старі* 
ринулись в атаку, намагаючись прорва
ти правий фланг оборони...

З опік на п’яту ранду цс» п’яти годап 
дня тривав безперервний штурм нерева-

ф ОСТАННІ СТОРІНКИ ДЛЯ МОЛОДІ «ПЛАМЬК» 
ТОЛ&УХІНСЬКОі ОКРУЖНОЇ ГАЗЕТИ «ДОБРУДЖАН- 
СЬКА ТРИБУНА» МІСТЯТЬ БАГАТО МАТЕРІАЛІВ ПРО 
МІЦНІЮЧУ БОЛГАРО-РАДЯНСЬКУ ДРУЖБУ, ПРО 
Підготовку ДО 60-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ.

ІВАН СТАНЄВ:
ЗУСТРІЧ БР/ХТІВ

Перший секретар Толбухін
ського окруж.чзго комітету 
ДКСМ Іван Стакев з особли
вою теплотою згадує в статті 
«Зустріч братія» перебування 
делегації добру д ж акція на 
КІрозоградщнні, участь її в 
роботі VII засідання міжна
родною клубу молодик мека-

иііаторів «Кіровоград — Тол- 
букіїї» улітку 1977 року. Як 
відомо, учасники цього засі
дання обговорили «жяктково 
важливі питання дальшого 
розвитку інтенсифікації СІЛЬ
СЬКОГО господарства, Даю спе
ціалізації та концентрації, а 
також схяаііилті спільні захо
ди но гідній зустрічі 69-річчн 
Жовтня та І'УО-річчя впзвоаен- 
мя Болгарії від турецької о 
ярма.

відділення Товариства ра
дянсько-болгарської друж
би. «Співробітництво Ра
дянського Союзу і Болга
рії, — відзначав Генераль
ний секретар ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної 
Ради СРС.Р Я. 1. Брежнєв, — 
ми розглядаємо як невід'єм
ну частину тих по-справж
ньому братерських, по- 
справжньому інтернаціона
лістських відносин, які міц
но утвердилися у великій 
співдружності соціалістич
них державі».

Л. ГЛАЗОВ, 
заступник голови прав
ління обласного відді
лення Товариства ра- 
радянсько-болгарськоі 
дружби.

лу... Генерал Раденьким пзслав депешу, 
що на Шинку зосиішаь допомога, але; 
иии оборонців танули на очах...

У російських артилеристів закіичиянси 
снаряди. Щоб захищатися залишаються 
штики... Батареї мовчать, а російські і 
болгарські воїни кидаються з штихову 
атаку. Нападники ще раз (уже а аот- 
рий!) відкочуються назад.

В її ай критичніший момент, коли закис 
ініки Шинки вже підбивали атаку камін
ням. колодами, надійшло підкріпленню-w- 
прислане Радецькнм. Вено було майже, 
символічним—прибуло всього 2IJ5 стріль
ців, але все ж це була ліцмша.

Російські воїни і болгарські ополченці 
втримали Шмпкіггський перевал. Цям 
самим вони внесли безцінний вклад у 
переможне завершення визвольної війни.

...Сто років віддаляє нас від цих подій. 
Q! 1 три доби героїчної оборони, одна з 
баїатьох сторінок братньої дружби бол- 
і арського і російського народів, дружби - 
яаа скріплена кров’ю, і по справжньо«'/ 
розквітла в наші дні...

(За матеріалами болгарської преси).

ПАМ’ЯТНИК. НА ШНПЩ.
Фото М. СЕМЕИЮКА.

ijjia.mЛ Ж ДХлііі.« ШІГад .Ті ’

Іван Г.таигв. високо оцінив
ши віїутріспіяко&у діяльність 
баїатьох комсомольських ор
ганізацій Кірово.-радагмнп, ви
словив упевненість у тому, що 
досвід радянських друзів буде 
широко використаний окруж
ною організацією ДКСМ. 
«Результативною,—вище він,— 
б робота комсоможьського ак-

мо
їх

тнву області у вихованні 
•тоді, в навчанні кадрів, 
ньому ідейному озброєяиі 
Багато дали нам зустрічі з 
комсомольським активом ш«*- 
ти «Світлопільська». зав»Д> 
«Червона зірка», колгоспі о
«Раднна». «гені Карла Мар«' 
са, імені Леніна, імені М. *• 
Каяініма, зняйомегво в Яв« 
цим піонерів у Кіровограді.
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У статті 45 проекту Кон
ституції проголошується 
право громадянина СРСР 
на освіту. Воно забезпе
чується багатьма еконо
мічними, юридичними та 
іншими гарантіями.

Освіта в Країні Рад не 
тільки безплатна (а зна
чить, загальнодоступна, бо 
з кожним роком розши
ряється мережа навчаль
них закладіз, міцніє їхня 
матеріально-технічна ба
за), а й загальнообов’яз
кова.

Лише за дві останні п’я
тирічки з нашій країні 35 
мільйонів юнакіз і дівчат 
здобули середню освіту. 
Це більше, ніж за всі по
передні роки Радянської 
влади.

Перший дзвінок нового 
навчального року покли
кав у класи понад оди
надцять тисяч учнів лише 
кіровоградських восьми
річних та середніх шкіл.

і першим уроком у НИХ 
був Ленінський урок, при
свячений проектові нової 
Конституції СРСР і його 
всенародному обговорен
ню. Вчителі донесли до 
свідомості кожного учня 
основні положення проек
ту, наголосили на 
ідо навчання — то 
перший обов язок
ни, а не її примха 
просто бажання.

Почали навчальний рік і 
студенти.

Понад 100 юнакіз і дів
чат (із 545 студентів) при
йшли до нашого інституту 
після підготовчого відді
лення. Саме вони, колишні 
робітники, колгоспники та 
звільнені з лав Радянської 
Армії, повинні стати орга
нізаторами в групах, за
стрільниками добрих
справ. А всього за сту
дентську лазу тільки в 
шому інституті сіли 4 
сячі студентів.

Мережа навчальних
кпадіз розширяється, зро
став контингент учнів і 
студентів, стає міцнішою 
матеріально-технічна база 
системи народної освіти.

8са це свідчить про ве
лике піклування партії та 
уряду про підростаючу 
зміну, її навчання і відпо- 

-в ЧИНОК,

тому, 
най- 

люди- 
чи

на- 
ти-

за-

А. САРЖЕвСЬКИИ, 
викладач Кіровоград
ського педінституту 
Імені ft. С, Пушкіна.

моє слово
Громадян Країни Рад 

особливо хвилює стаття 40 
проекту Конституції СРСР, 
яка гарантує право на
ТРУД-

Мені здається, 
кожна молода

нещо 
людина 

після шкільної парти мо
же правильно оцінити свої 
здібності, щоб якнайкраще 
використати це велике 
право. Тому а цій статті 
слід відзначити, що керів
ники підприємств, установ, 
КОЛГОСПІВ, 
кликані
Дим у 
сприяти 
тогляду 
нізму.

я.

радгоспів по- 
допомагати моло- 
виборі професії, 
становленню сві- 
будівнича кому-

ДМИТРИШИН,
КОЛІ оспняк, 

с. Данилова Балка 
Ульяновського району»

„Молодяй комувлр^ 3 стор.

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

Далі вона простелилась 
до людей, у яких Золоті 
Зірки зз подвиг у бою на 
фронтах Великої вітчизня- 

--» подвиг в 
ниві. 

Кіровоградом — 
, село героя 

Ва-

мої війни, за 
праці на колгоспній 
Перэд Г 
Бережчнка, 
громадянської війни 
сил я Бзжечка...

Зустрічі а дорозі, 
тинги а селах, 
вечори і уроки

це відображено у 
спеціальному фоторепор
тажі, представленому
учасникам зльоту.

Світло« од ці теж відби
рають фотознімки — для 
стенда про дитячу морсь
ку флотилію, про далекі і 
близькі походи на кораб
лі «Герої «Спартака».

Майданччк, де старту
ють значквці ГПО. І опо
вз ооласного штабу похо
ду Герой Радянського Со
юзу В. О. Вз’рхоланцеа за
прошує ветеранів Черво
ного козацтва М. С. Шев
ченка і Т. В. Юшкезича на 
плац, да хлопці кидають 
гранати. Бобринчгнин Ва
силь Бабенко, олексан- 
дрійці Володимир Скляр, 
Віталій Півень та Олек
сандр Костирін перекри
вають якраз «золотий» 
норматив на 15—20 мет
рів. 1 Тарас Засильович ра
діє;

мі- 
тематичні 
мужності 

У

МОЛОДА

— Тепер я переконаний, 
що ці хлопці здатні на ба
гато. бо сипа для солдата 
і для труд.зника поля — 
велике д їло.

А 8алер.й Олександро
вич вже адресує слева по
хвали всім бобринчанам:

— У них тут чотири пер
шорозрядники і одна дру- 
горозрядниця. 
добре бігає, добре 
бзє, всі вони ще 
вдома відзначились 
кросових дистанціях, 
лижних походах, 
команде може бути серед 
призерів на всіх етапах 
змагань.

І Верхоланцев ?лаа ра
цію. Бо коли почалась воє
нізована гра, загін бо- 
бринчан впевнено долав 
всі найважчі «плацдарми». 
П. Завірюха, М. Мозчано-

каззв 
паре 
знач- 
бага-

Кожен
стри- 

а себе 
на

У 
Така

напри- 
Олек- 

від- 
хви-

ко-

вич, О. Чепкий, В. Бабен
ко, Л. Березіна першими 
проривались через «во
рожі. заслони», рятували 
«порзнених». На фініші у 
них найкращий час — 24 
хвилини. І тільки 
кінці гри команда
сандрійського району 
воювала з них одну 
лину.

В. О. Верхоланцев, 
ментуючи гру, казав:

— Тут одразу видно, як 
підготувались юнаки і дів
чата до випробувань. 1 
сила, і спритність, і вмін
ня вийти із скрутноіо ста
новища — все це виручає 
і дозволяє перемогти. Як і 
в бою.

Ос-» фінішує загін Олек
сандрії. Володимир Бугрій 
несе на собі Валентину

Шуг, яка не витримзла 
швидкого темпу гри і від
стала від товариш«. А час 
фіксується за останнім 
учасником команди, що 
прибіг до фінішу, Га все 
ж Бугрій перший. Гам, на 
попередніх етапах йому 
допомагали всі — підтри
мували «поранених» і ос
лаблих, удвох несли одно
го. А на фініші Бугрій ки
нувся на виручку сам.

А що там на полосі пе
решкод? Тут, як і 
Верхоланцев, може 
могти тільки кращий 
кіаець ГПО, кращий
тоборець. Треба вибратись 
з глибокої ями, «перемет
нути» себе через імпро
візовану стіну зруйновано
го будинку, промчати че
рез заслони і бігти, бігти, 
якнайшвидше — з цим 
справитись нелегко навіть 
натренозани.м. А а робіт
ника з Олександрівського 
району Володимира Шиш
ки зсе-таки найкращий час 
— І хвилина 14 секунд. У 
того самого Шишки, який 
був серед призер в під 
час забігів на стометрівці, 
який відзначився 
підтягування на 
дині.

А в бойових 
«блискавках» 
домляяи про 
стрільців: О. Всазз з Ма
лої Виски має 47 очок з

50 можливих, свідлозод- 
чанин В. ііітапов — 46, 
Нзталка Гончарук (Гайзо- 
ро-н) була нзйсильнішою 
серед дівчат — 45 очок.

Заповнюються таблиці 
всіх змагань і конкурс®. 
На вогневому руоежі 
на змаганнях з багато
борства ГПО не /лапи со
бі рівних представники 
міста Олександри, під час 
огляду лісні і строю най
вищу оцінку отримали нз- 
аоукраїнці, найбільш умі
ло діяла сандружина Улья- 
нозського 
комплексі 
юнаки та
сандрії. Всім 
окремим учасникам 
гань, які були переможця
ми, вручаються кубки і 
грамоти 
сомолу. 
ретар 
О. екічко та голева 
ласного штабу 
КОМСО/АОЛЬЦІЗ і 

«Шляхами

■ району. І з 
пере?/згають 

дівчата Олек- 
ко?ландзм, 

зма-

під час 
парзкла-

листках, 
зже пові- 

кращих

ком— 
! сек- 
ЛКСМУ 

о5- 
походу 
молоді 

слави батьків», 
В. О. Верхоланцев, підво
дячи підсумки зльоту, теп
ло поздоровили всіх його 
учасників і побажали їм 
зустріти ювілей Великого 
Жовтня найкращими ус
піхами а житті, праці, 
"навчанні.

.. І знов/ лунала їхня 
пісня. Про Батьківщину. 
Про Леніна, про безсмерт
них героїв. Про комсомол.

обко?лу 
Перший 

обкому

30РЕН0СЦ1
(Закінчення. По;, на 1-й сюр.).

Ще кадр — наймолодший учасник по
ходу Сері їй Діденко. Він маз похва
лу від учасника III Всеросійського з'їзду 
РКСМ М. С. Шевченка. котрий теж виру
шив у ПОХІД З КОМСОМОЛЬЦЯМИ Опуфріїи- 
кя. (ФОЮ ВНИЗУ).

Короткочасний перепочинок. Комісар 
загону Іван Матюха робить запис у що- 
деннику. А Микола Семенович знову 
згадує друзів-будьоіінівців і дні інізао- 
лемми Знам’янки під німсцько-фзшист- 
ськнк загарбників.

Зустрічі у Суботцях. Богда.пвці. Тема
тичні печори <Мп — внуки Жовтня».

Сільські школярі просили сершіїиіич взя
ти їх теж u дороіу. ьо їм дуже ХОТІЛОСЯ 
побачити, як мчить степом гачанка* з 
кулеметом, як юреносниіі ескадрон з ро.-.-г 
крилсипм прапором «а-нтае» u село і ди
вує таких же, як і аочи. с.іоею неповтор
ною звитяжністю і красою. Вони читали 
кііиїн про будьониівиів. иереї лвдали кі
нофільмі про инх легендарних 
А це раптом перед инм'ї вони 
справжні вершники. молоді, завзяті 
кі просі і. як і кожен І них. цих 
ськнас хлопців, котрим так хочеться 
схожими на людей, які захистили 
крап чід лютої о ворога.

Степом мчали вершники. Ескадрон ішов 
в історію...

і сроїв. 
самі, 
і га
сі ль- 
бу гі< 
їхній

кінний
АГІТПОХІД

РЕВОЛЮЦІЇ:



4 стер. комунар'*

Корективи до зустрічного
(Закінчення.

Поч. на 1-й сюр.), 
ження раціоналізаторсь
ких пропозицій. З почат
ку року на свій рахунок 
молоді новатори записали 
.15 нововведень з еконо
мічним ефектом 35 тисяч 
нарбованців, вони значно 
перевиконали річне зо
бов’язання.

— Юнаки і дівчата дали 
слово випускати продук
цію тільки відмінної яко
сті. Як на ділі!

— До відділу технічно
го контролю брак не 
дійде. Якщо він і трапля
ється, що буває дуже рід

ко, то втручаються члени 
комсомольського поста 
якості. Заслін надійний. Та 
найефективніше діє го
ловний фактор підвищен
ня якості — робітнича со
вість. Нині 25 апаратників 
відмовились від послуг 
БТК і працюють з особис
тим клеймом. Інші від
стоюють це право.

— У соціалістичних зо
бов’язаннях нолективу 
дільниці є такий пункт: 
«Боротися за економію си
ровини і матеріалів», і 
вказано конкретну суму 
— 70 тисяч карбованців.

— Цього року ми від-

працювали на зекономле
них матеріалах дев'ятнад
цять змін і випустили про
дукції на 37284 карбован
ці. Останнім часом цей по
казник зростає особливо 
швидко, бо підвищуємо 
процент виходу металу в 
готову продукцію.

— План двох років де
сятої п’ятирічки молоді 
апаратники зобов’язалися 
виконати до 60-річчя Ве
ликого Жовтня. Можна 
хоч попередньо визначи
ти, на який рубіж ви сьо
годні вийшли!

— Нині . колектив діль
ниці закінчує виконання

завдання листопада. Отже, 
до завершення плану двох 
років лишилося небагато.

♦ $ 4
Цими днями відбулися 

звітно-виборні збори пер
винної комсомольської 
організації колективу діль
ниці імені XXV з’їзду 
КПРС цеху № 3 Світловод- 
ського заводу чистих ме
талів. Спілчани детально 
проаналізували сеою ро
боту, продовжили обгово
рення проекту нової Кон
ституції СРСР. І на цих же 
зборах ухвалили таке рі
шення: до 60-річчя Вели
кого Жовтня виконати 
план двох років і трьох 
місяців.

Інтерв’ю вів плавиль
ник заводу С. ТИШКО.

м. Світловодеьк.

--------  8 вересня 1077 року ——< іл

НАШІ 
ЮНІ ДРУЗІ!ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВЬ ТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ВСТУПАЙТЕ В КІРОВд* ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 2, ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ- ПАТУ єКІРОВОГРАДВАЖБУД» - НАЙБІЛЬШОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком нзачання училище 
готує столярів (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулярів- 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицюєальників- 
плитковиків, машиністів баштових крені® (дівчата); 
у групах із річним строком навчання — лицювальників- 
плитковикіе.БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ’ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ ВІД 15 ДО 20 РОКІВ, 1110 МАЮТЬ ОСВІТУ З.А 8-Ю КЛАСІВ.

Завтра у Кіровограді починаються фі
нальні змагання першості області з ба
гатоборства ГПО па призи «Комсомоль
ской правды».

На старти вийдуть кра
щі значківці з міст і райо
нів Кіровоградщкнм, які 
здобули чемпіонські титу
ли на змаїаннях другою 
етапу першості країни.

Три дні триватимуть на-

пружені поєдинки—у пла
вальному басейні, на вог
невому рубежі, на легко
атлетичних майданчиках. 
Найсильніші отримають 
путівки на республікан
ські змагання.

ЧЕМПІОНІВ—10
В Кірогограді фінішували фіналь

ні змагання з багатоборства ГПО на 
призи «Комсомольской правды» се-

ред районних команд обласного 
центру. Чемпіонами міста у своїх 
вікових групах стали Олег Микояа- 
єнко і Вероніка Зайковсьча, Лариса 
Гречко і Олег Заєць, Микола Ла-

Володимир Крамаренко 
Олександр на&орний

Газета «Правда» двічі — 1 і З 
серпня 1919 року — друкувала в 
траурному обрамленні повідомлен
ня такого змісту: <В бою з бі.то- 
глапдійськимн бандами Дснікіна па 
Україні:.1-ому Фронті загине» смер
тю славних комар гір бронепоїзда 
імені топапиіі'і Хстяк.’ва. відомий 
революціонер Жетєзішков Анатолії" 
Гпі’гяпович».

Гіслмппспіріо твою вкрив себе 
А. Жотг ніякоз v запеклих боях за 
Ратникну Україну. Кому з нас 
невідома мюрушліїво-бен іожна піс
ня про нього матроса-балтійця, ле
гендарного ГЄПОЯ ГПОМ'ЧЯІІСЬКОЇ вій
ни* 3-<і;:. н ж вона пішла в народні 
маси і як "берегла популярність де 
наших днів?

З лоовелеііях v різний час крає
знавчих РОЗВІДОК, у процесі дослід
жень inxiRHiix документів вималю
валася цікава і'тооія. В іш шляється, 
то з нагоди 20-рі':ч,і Великого 
Жовтня гя.зсіа «Правда» проводила 
конкурс на кропім жвоіюцііїпу піс
ню. 24 серпня 1935 року па її сто- 
ріикях бе ло надруковано вірш пост і 
Ми'р)" ;- Голодного - Партизан Же
лезняк Вірні сподобався багатьом 
тодішнім композиторам — редакція 
•на затушевно написані поетом ряд
ки одержала 389 ні-єна. ІІрйкращ.-.ю 
було визнано музику тоді.ше моло
дого композитора Матвія Блалтера.

«Партизан Же.ієзпяк» із честю ви
тримав випробування часом і вві
йшов у .золотий фонд радянської пі
сенної класики. Першими виконав
цями пісні були т:ікі славнозвісні 
майстри, як Лідія Р-.сла>їова. Леонід 
Узьосон. чудовий спійак антнфашисг 
Еннст Буш. Співали '.Партизана 
Железняка» бійні інтернаціональних 
бригад v республіканській Іспанії, 
про то писар. Михайлові Голодно
му угорський письмепніїк Мате 
Задка — легендарний генерал Лу
кач.

Автора віршованого тексту тоді з істо 
запитували: про кого написано пісню, чи 
Сув такий партизан насправді? За свід-

меншім поета Євісна Дялматокгького, 
Михайло Семенович Голодний відповів 
і рнблівпо так: «Для героя вірша. най
краще підходить прізвище /Кслєшяк. 
Уже в самому -мені є смисл і тема вір- 
і іа. пісчя про мужність і твердість ха
рактеру... Так що вважайте як хочете,— 
коли насправді не було т таким прізви
щем людини, то нехай це буде образ 
іероя-пиртизана».

Та згодом саме життя несподівано від
повіло і-а пі запитання. Пісня про пар
тизана Желе ніяка «добула таї у попу
лярність, що поетичний до-.псе.і поступо
во почав набувати реальності. Людина з 
пісні стає конкретною історичною осо
бою. Узагальнений образ героя я піс.гі- 
лсенді органічно зіи-іся з конкретним 
обраим героя громадянської війни Ана
толія Жезєзпякова.

Та справжня біографія /Анатолія 
Григоровича, мужнього зр.нтя/КііЯ 
громадянської війни, трохи інакша, 
ніж та, що відтворена в пісні.

6.
У привокзальному сквері станції 

Верх.івцеї’.е майже сорок ргків стояв 
скромний обеліск, у» гзножіеіпш па 
мс-гнлі бійців бронепоїзда, які заги
нули туз у запеклих боях із депікін- 
пями. На шпилі обеліска полум’яні
ла червона зірка, а нижче — напис: 
• Тут похований герой громадян
ської пінті А. Г. Железняков». Ле- 
іевдарний матрос-партизан Желез
няк! І спливали в пам’яті вдячних 
сучасників слова з пісні:

В степи йод Херсоном — 
Высокие трапы.
В степи под Херсоном — курган. 
Лежит под курганом. 
Обросшим бурьяном.
Матрос Железняк-партизан.

Місцеві жителі і гості нерідко запиту
вали іі Персии гупали: де ж поховано ле
гендарного Железняка? Під Херсоном чи 
:а сотні кілометрів від нього, саме гут, 
у Верхівцевому? Особливу допитливість 
іиянили учні місцевої школи № 2. Під 
керівництвом своїх наставників — дирек
тора школи П. Г. Азілола і вчительки 
географії Г. К. Полякової червоні слідо
пити послідовно вивча пі публікації в га
зетах і журналах, знійомнлнся з листа- 
пиі-відпооідямп ветеранів громадянської 
сійни — соратників Железнякова.

Нарешті г.ерхівцівські червові слі- 
ЛОПИТН довідалися, що в Москві ЖИ- 
Г.С бойовий соратник і дружина А. Г. 
Железнякова — Олена Миколаївна 
І’.іпда. Вона охоче відгукнулась на 
їхній лист і прийняла запрошення

побувати у Верхівцевому. Олена 
Миколаївна і внесла ясність у деякі 
досі маловідомі штрихи з біогра
фії Л. Г. Железнякова.

Толі й узнали вср'іівцівські школя
рі найбільш суттєві подробиці про 
сетаїші голічіи життя Анатолія Же- 
лє.'някова і про тс, то поховано 
його не в степу під Херсоном, як 
співається в пісні. Згодом загін чер
воних слідопитів був госюм Олени 
Миколаївни в Москві. Піонери і 
комсомольці школи оглянули буль
вар матроса Железнякова, покла
ли квіїн на справжню могилу ге
роя на Вагапькозському кладо
вищі. до його поховано поруч відо
мих революціонерів Миколи Баума
на і Василя Кіквідзе_-— колпни.ьо- 
го командуючого Південно-Захід
ним фронтом. (Кіквілзе був вірним 
бойовим побратимом Железнякова)

А загинув А. Жслєиіякоп за таких об- 
стаянп. броньована фортеця па іотеслх 
рід прикриттям кулем.,'гпого вогню ппо- 
мчала повз пороже оголення на станцію 
Верхіппсве. Раптом Железняков відчуа 
сильний поштовх у спину. Втрачаючи сві
домість. піп опустився на сидіння. Ма
шиніст. проскочивши пхілпі стрілки. 
зупинив состав і гукнув V трубку теле
фону, що з’єднувала паровозну будку з 
коман іпрською рубкою:

— Проскочили. Анатолію Григоровичу' 
Та відповіді не почув. Стривожено ви

кликав командира те кілька разів і ви
скочив з булки, поквап шво піднявся я 
рубку командира і побачив, шо тільник 
га Железнякову біля горла залитий 
кров’ю.

Анатолій Григорович звівся па 
лікті н скомандував:

— Усім стояти по місцях! Битися 
до останнього патрона! Повний впе
ред!

Сталось не о третій годині па 
станції Верхіг-пзве. а помер А Же
лезняков у П’ятихатклх о дев’ятій 
годині. Т ім часом у Веохірцеве зно
ву вдерлися розігнані бронепоїздом 
депікіїші. Місцеві жителі таємно 
поховали загиблих матросів, так і 
не встановивши їхніх їмся. Коли ж 
білопогошінків вибили з пристанцій
ного містечка, сюди дійшли чутки, 
що в братській могилі поховано її 
А. Железнякова. Тоді її було зроб
лено па обеліску отой напис. На
справді ж тут лежать пай.хоробріпіі 
з хоробрих герої резолюції, про яких 
можна сказати: <Імена ваші невідо
мі. подвиги ваші безсмерті». Пал 
ними застиглі скульптурні постаті 
бійців навіки схилили прапори. По
руч піл крислатими акаціями при
вокзального скверу 1966 року було 
встановлено вели-ший пам’ятник 
А. Г. Железнякову, який своєю ге
роїчною смертю ввійшов у безсмер
тя.

—д—з—яваага іішг.ит—иияодзви
Редактор М. УСПАЛЕНКО.

хаузов і Людмила Капкан, Володи
мир Твердоступ і Михайло Запльос- 
кін, Юрій Поворозка і Наталка Пуда.

Командою перемогли представни
ки Кіооеського району.
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316050. ГСП. Кіровоград 50. вуп. Луначарсьного, 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 
облесного управління у справах вилапнннтв, 

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

БК 16395. Обссі 6,5 друк, ари, Індекс 61197, Зам. № 379. Тираж 60 600,

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо- 
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
еони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училише має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої 
самодіяльності, спортивні секції. € спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність 
учні вдосконалюють під кеоівництвом досвідчених тре- 
неоів, майстрів спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на певному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, ДОВІДКИ з 
місця проживання і про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), вісім фотокарток розміром 3X4 см.

Адреса училища: 356026, іл. Кіровоград, вуя. Черво- 
нозорівська, 23. Телефон 2-38-49.

їхати до училища автобусами №№ 2 14 — до зу
пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинку 
або тролейбусом № 2 — до зупинни «Буддеталь» > • чи 
«Вулиця Короленка». • . ;

ДИГ'БІШІЯ.

В£ Ё дсьпсе
ТСХІІІЧНС училище № $

ОГОЛОШУЄ Б РИПОМ УЧИ! В
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на спеціальності:
токар по металу,
слюсар-інструментальнцк (строк навчання — 18 мі

сяців),
слюсар механоскладальних робіт по обслуговуван

ню свердлувальних та агрегатних верстатів (понима
ют і с-сіб з освітою за 8 класів).

модельник по виготовленню металевих моделей, 
модельник по виготовленню дерев’яних моделей, 
слюсар по ремонту промислового устаткування 

(строк навчання — 10 місяців і 18 місяців),
столяр, ,. - ”
електрозварник,
електромонтер по устаткуванню промислового ус

таткування.
На всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, 

які мають освіту за 10 класів, віком до 25 років. На 
спеціальності «електромонтер» та «електрозварник» 
мінімальний бік для вступників — 17,5 року.

Строк навчання — 10 місяців. Для воїнів, звільнеч 
них у запас, строк навчання — 7,5 місяця.

Юнаків, які мають освіту за 8—9 класів, прийма
ють па спеціальності «слюсар» і «столяр» з різним 
строком навчання.

Встигаючим виплачують’ стипендію в розмірі ЗО 
карбованців па місяць, відмінникам навчання — 37. 
крб. 50 коп., воїнам, звільненим у запас, —.70 карбо
ванців.

За виконані в процесі виробничої практики роботи 
учням додатково до стипендії нараховують 33 про
центи від заробленої суми.

Кожен учень може поєднувати навчання в училищі 
з навчанням па підготовчих курсах для вступу до іп? 
статуту, а також набути при організації ДТСААФ 
військово-тсхнічппх спеціальностей

Ті. що закінчать училище з відзнакою, мають пра
во вступати па вечірній відділ інституту поза конкур
сом.

Час навчання в училищі зараховується до трудо
вого стажу.

До училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють такі гуртки: хоровий, 

танцювальний, художнього слова, духовий, естрад- 
шш, технічної творчості, стрілецький, парашутний та 
електротехнічний, спортивні СОННІЇ

Вступники подають заяву, документ про закінчені 
пя школи, свідоцтво про народження або паспорт, 
довідка з місця прожпваиня і про склад сім’ї, вій- 
ськовий квиток, характеристику зі школи, автобіо
графію, 6 фотокарток 3X4 см. нрпгшене свідоцтво, 
довідки про щеплення та аналізи.

Звертатися па адресу: м. Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ. І
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