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ДІН РІД: ЗАХОПЛЕНИЙ 
БУДІВНИКАМИ БАМу

Зустрічі з молодими будівниками Банк; .'-Амур
ської магістралі справили на мене незабутнє ;,ра 
жсішя, заявив відомий американський співак, член 
Всесвітньої Ради Миру Д-ін Рід, висіупгюми на прес- 
конференції для ра.ія-ісоких га іноземних ж^п.-пс- 
тів. Вона відбулась 21 серпня в КЛЮ СРСР і була 
присвячена підсумкам поїздки Д. Рід;: па БАМ на 
запрошення ЦК ВЛКСМ.

Юнаки і дівчата, які добровільно приїхали в Сибір 
па грандіозну будову, — справжні герої, підкреслив 
Д. Рід. Образно висловлюючись, вони створюють гут 
характери борців за комуністичні ідеали. Я тхясн- 
і;нй знайомством з ними. Пліч-о-пліч з радянською 
молоддю працюють в інтернаціональних бригадах па 
будівництві Усіь-Ілімської о лісопромислового комп
лексу, де ми також побували, представники країн 
РЕВ. їх дружба — прекрасний вняб соціа тієї іншого 
інтернаціоналізму.

Під час двотижневої поїздки американські й артист 
виступив з концертами перед молодими будівник.'ми.

В. КУЛИКОВ, кор. ТАРС.

ГІДНА ОЦІНКА
ПОДВИГУ

З радістю зустріли у се
лищі повідомлення про 
те, що «довгожителям» 
космосу Володимиру Ля
хову та Валерію Рюміну 
присвоєно високе звання 
— Герой Радянського Со
юзу з врученням орденів 
Леніна і медалей «Золота 
Зірка».

Партія і уряд гідно оці
нили подвиг відважних 
космонавтів. Ми знасмо, 
їм було нелегко. Але з 
найскладніших ситуацій

У космос, 
НА РОБОТУ

Мабуть, не було в нашій 
країні такої людини, котра 
б з хвилюванням не слід
кувала за ходом нового 
визначного експерименту 
радянської космонавтики. 
Ми стали свідками найдов
шого в історії пілотовано
го польоту тривалістю 175 
Діб.

Гордістю виповнюються 
серця кожної радянської 
людини за мужніх синів 
нашої Вітчизни — космо

ЧИСТИЙ МЕТАЛ 
ПЛАВИЛЬНИКІВ

КІРОВОГРАД, 20 серп
ня (Кор. РАТАУ В. Мали- 
новський). В рахунок ос
таннього року п’ятирічки 
почав видавати продукцію 
Світловодський завод чис
тих металів імені 50-річчя 
СРСР. Успіху досягнуто 
завдяки переходу біль
шості бригад плавильників 
на розширену зону обслу
говування, впроваджен
ню досвіду передовиків 
по збільшенню випуску 
продукції.

Першими " розширили 
фронт робіт до п’яти- 
шести плавильних печей 
замість трьох-чотирьох, 
передбачених нормою, всі 
зміни бригади І. О. Пос
тового. Члени цього колек
тиву в деталях продумали, 
як раціональніше органі
зувати свою ирацю, ооз- 
робили технологічну схе
му обслуговування уста

В. Ляхов і В. Рюмін з чес
тю зуміли знайти вихід.

Ми приєднуємося до ти
сяч, мільйонів поздоров
лень і привітань, що над
ходять на адресу мужньо
го екіпажу. Від щирого 
серця вітаємо з нагоро
дою, із щасливим повер
ненням на землю!

М. ЧОРНИЙ,
- робітник.

с. Смоліно 
Маловисківського району.

навтів Володимира Ляхсва 
та Валерія Рюміна.

Ще один важливий крок 
в освоєнні міжпланетного 
простору... Сьогодні це — 
рекорд. А завтра, ми віри
мо, космос стане звичним 
місцем роботи радян
ських космонавтів.

М. КАПУСТА, 
механізатор колгоспу 
імені Леніна Кірово
градського району.

СВІТЛОВОДСЬКИХ

нсвок, систематично ви
вчали дані аналізів якості 
продукції. В результаті ви
хід металу збільшився на 
шість процентів.

Розвиваючи ініціативу 
ростовчан, передові
бригади заводу направили 
кращих плавильників до 
відстаючих колективів, і 
тепер усі виробничні під
розділи справляються з 
плановими завданнями. 
Підвищилась і якість про
дукції. 14 видів її маркі
руються почесним п яти- 
кутником. Впевнено очо
ливши змагання серед 
споріднених підприємств, 
колектив СВІТЛОВОДСЬКИХ 

металургів шістнадцять 
кварталів підряд удостоює
ться перехідного Червоно
го прапора Міністерства 
кольорової металургії 
СРСР і ЦК профспілки 
робітників галузі.

ВИ 
ЗОБОВ'ЯЗУВАЛИСЬ

БЕЗ 
БРАКУ
В ЖИТТІ
Лункий постріл зухвало 

розірвав вечорову тишу. У 
вікнах будинків показали
ся стривожені обличчя 
людей. Хуліган з мислив
ською рушницею — не 
жарт, та ще коли хуліган 
напідпитку. Як зупинити 
його, не допустити найгір
шого? Чоловіки ніяково 
ховали погляди, жінки- 
обурювались. Важко ска
зати, чим би не кін
чилось, якби не появи
лися члени комсомоль
ською оперативного заго
ну з бригади слюсарів-ре- 
мопгпнків Валерія Губ- 
ського.

У колективі заводу ра— 
діовиробів ця бригада па 
особливому рахунку, хоч 
якихось особливих умов 
для праці ніхто хлопцям 
не створював. Ще при на
родженні цього невеликого 
(вісім чоловік) колективу, 
в ньому створилася така 
морально-психологічна ат
мосфера, при якій КОЖНІЙ"! 
вважає своїм обов'язком 
працювати красиво, макси
мально продуктивно, щоб, 
як говорилося па XVIII 
з’їзді комсомрлу, «і інші 
тебе поважали, за твою 
працю, і сам би ти себе по
важав». Вимогливість до 
себе, до своїх товаришів 
притаманна не тільки бри
гадирові Валерію Губсько- 
му чи грункомсоргові Во
лодимиру Дмитрснку. 
Юрій Таран, Іван Горгу-

* лейко, інші члени бригади 
завжди скажуть правду в 
очі товаришеві, якщо топ 
помиляється.

Валентин (так його на
звемо), м'яко кажучи, не 
викликав поваги товари
шів. Па роботу приходив, 
коли заманеться, прогулю
вав, грубо відповідав па 
зауваження. Відчувалося, 
що хлопець має характер, 
та самолюбство, а може, й 
самозакоханість не давали 
йому змоги влитися в ко-

(Згкінчення на 2-й стор.].

і Напружені дні у трудівни- 
І ніа Долинського цунрозаво- 
I ду. В цехах і на дільницях 
І підприємства йдуть останні 
В приготування до переробки 
І соковитих коренів. Узявши 

на озброєння досвід ямпіль- 
ців, тут вирішили нинішньо- 

(го сезону збільшити вихід 
готової продукції із сирови
ни, одержаної з кожного 
гектара бурякових планта
цій. Тому в повній готовнос
ті зустрічає сезон цукрова
ріння ударник комуністич
ної праці електрослюсар В Анатолій БЕРЕГОВИЙ. І вне- 

і сять останні уточнення до 
І робочих схем висококвалі- В фіковані робітники і спеціа- 
I лісти (на знімку зліва на- 
| право): слюсар Юрій СМО

ЛЯР, бригадир Богдан СКО- 
ГРОДИНСЬКИЙ, майстер Вік

тор НОРАБУЖ, слюсар Олек
сандр ГНІДИЙ.

Фото С. ФЕНЕНКА.

«ЗЕЛЕНИМ 
ЖНИВАМ» — 
КОМСОМОЛЬСЬКУ 
ТУРБОТУ

ПОЖНИВНЕ ЗАТИШШЯ РЕЙД «МК»

Г ОЛГОСП «Іскра» Олек- 
' сандрівсьного району. 
Це господарство еконо
мічно досить міцне. Кіль
ка років воно спеціалі
зується на виробниціві 
яловичини. Нині тут утри
мують 8500 голів великої 
рогатої худоби, з яких 
740 — дійні корови. Скіль
ки ж корму потрібно ху
добі на стійловий період

нгстало в деяких господарствах Олександрівського 
та Знам'янського районів

утримання, до початку дії 
нового зеленого кон
вейєра?

— Економісти підраху
вали, що концентровани
ми кормами колгосп за
безпечений нині на 74 
проценти, грубими — на 
100, силосом — на ЗО, сі
ном — на '50 процентів, — 
розповідає заступник го
лови правління О. С. Шку-

рат. — Звідси висновок: 
про корми ще треба дба
ти і дбати...

Заступник голови із гор
дістю повідомляє, що 
близько 40 процентів кор
мів, уже закладених у 
скиртах, силосних та сі
нажних траншеях, у папе
рових ' мішках (трав'яне 
борошно),' — справа рук 
комсомольців і /лолоді.

Наприклад, на скиртуван
ні соломи комсомолець 
Григорій Чернявський 
майстерно управляв сто
гокладом, і скиртоправам 
було одне задоволення 
працювати разом з моло
дим механізатором.

Олександр Семенович 
називає імена ще багатьох 
комсомольців, молодих 
трудівників селища, які

заготовляли різнотрав я — 
300 тонн його накосили на 
луках, у лісосмугах, на не
зручних землях. Кожному 
було доведено завдання: 
заготовити не менше тон
ни дикоростучих трав. Від
повідні плани й у кожного 
виробничого підрозділу. І 
колективи успішно з ними 
справляються'.

Сьогодні в «Іскрі» сило

сують кукурудзу. Днями 
закладатимуть в траншею 
просяну солому. А на під
ході ще один резерв: з 
більш як 1100-гектарното 
бурякового поля зберуть 
15 000 тонн гички, з план
тацій зернової кукуруд
зи — 2580 тонн бадилля. 
Все це також засилосу
ють. Керівники і спеціа
лісти колгоспу епєвнєні: 
стадо взимку не голоду
ватиме.

...Та ось ми біля силос
ної траншеї. Гусеничний 
трактор розгортає і трам- 

[Закінчення ка 2-й стор.).
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БЕЗ БРАКУ В ЖИТТІ
(Закінчення. 

Поч. на 1-й стор.).

лсктіів, подружитися з то
варишами. Йому потрібен 
був наставник, який на
вчив би не тільки добре 
працювати, а й розуміти 
норми життя і дотримува
тись їх. Таким наставни
ком стала бригада Губ- 
ського. Колективним на
ставником.

— Методи виховання?— 
запитує Валерій. — Вони 
різноманітні. Ллє важливий 
кінцевий результат. Л він 
такий: хлопця прийняли в 
члени ВЛКСМ, він став 
одним із кращих робітни
ків.

Цікаво те, що Вален
тну,-- не член бригади, хоч 
і працює в тому мі цеху, 
де и комсомольсько-моло
діжна. Ллє такі вже тра
диції колективу: не допусг 
кати браку не тільки в ро
боті; а й у стосунках лю
дей-

Що ж до роботи, то тут 
найперше є чим похвали-

тпся бригаді Валерія Губ- 
ського. Хлопці і ремонту
ють, і виготовляють не
стандартне устаткування. 
Нестандартне — значить 
не передбачене державни
ми стандартами. Отже, до
водиться в більшості ви
падків покладатися па 
свій досвід, кмітливість, 
ініціативу. Всього цього 
хлопцям не бракує. У 
бригаді кілька ударників 
комуністичної праці. Се
ред них — Юрій Таран, 
Володимир Дмнтреііко, 
сам’ бригадир. Це почесне 
звання Валерій Губськнй 
підтвердив уже вчетверте.

Комсомольсько - МОЛО
ДІЖНІЙ недавно вручили 
перехідний Червоний пра
пор заводського комітету 
комсомолу. Хлопці одними 
з перших' почали здавати 
всю продукцію тільки ви
сокої якості. Всю, сто про
центів. Це — велике досяг
нення колективу, але не 
єдине. При підбитті під
сумків соціалістичного 
змагання за півріччя від-

значалося, що продуктив
ність праці у бригаді по
стійно зростає. Середньо- 
змінні норми виробітку 
молодь виконує на 115,3 
процента.

Вже цих показників до
сить, щоб скласти уявлен
ня про бригаду. Але воно 
буде неповним, якщо не 
сказати про технічну твор
чість членів комсомоль
сько-молодіжної. Адже са
ме пошук, прагнення вдо
сконалити технологічний 
процес, підвищити про
дуктивність праці якнай
краще характеризують 
кожного члена колективу. 
Один тільки приклад. 
Бригада була незадоволе- 
на роботою напівавтома
тичного верстата. Як не, 
настроювали його, на які 
режими роботи не перево
дили, та верстат видавав 
брак. Усунути недоліки в 
конструкції взялися Вале
рій Губськнй і Юрій Та
ран, до них приєдналися 
інші товариші. Хлопці ще 
не підрахувала економіч-

ного ефекту від удоскона
лення конструкції верста
та, але тс, що це вдоско
налення дало можливість 
вивільнигн двох робітни
ків, що вся продукція йде 
тільки високої якості, 
свідчить, іцо зроблено хо
рошу справу. А таких 
справ па рахунку колек
тиву чимало...

Без браку в роботі, без 
браку в житті. Працювати 
і житії повнокровно, із за
палом, у кожну справу 
вкосити свій романтичний 
порив — так вирішили 
хлопці з комсомольсько- 
молодіжної. Потрібні бу
ли добровольці для робо
ти на заготівлі кормів в 
одному з колгоспів Кіро
воградського району. Пер
шою, як завжди, виріши
ла допомогти колгоспни
кам бригада Губськбго. 
Хлопці не звикли косити, 
але й у степу так органі
зували змагання, що діло 
пішло на лад. їм щиро дя
кували за подану допо
могу.

Спитайте у будь-кого з 
членів бригади, як іде 
жаття, і почуєте відповідь: 
сЧудово!» Та, мабуть, від
повідь ця буде не щирою. 
Бо є у хлопців гіркота в 
душі, «образа» на серці. 
Річ у тому, що бригаду 
Губського випередив ком
сомольсько - молодіжний 
колектив, де бригадиром 
Валентина Непомняща, а 
групкомсоргом Наталка 
Щнкіт. У дівчат вищі про
дуктивність праці, виробі
ток. 1 хоча воші ще не до
билася стопроцентної зда
чі продукції з першого 
пред'явлення, все ж пере
хідний Червоний прапор 
Кіровськоїо райкому ком
сомолу І перше місце в 
трудовому суперництві 
комсомольсько - молодіж
них колективів заводу за 
перше півріччя присудже
но їм.

Та заздрість ця світла. 
Змагання триває. Хлопці 
дали слово не поступи їж
ся дівчатам.

В. ШАРІЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

КРАЩЕ ВСІХ
КИЇВ, 20 серпня. 

(РАТАУ). У дівчат золоті 
руки — так і озорять на 
комбінаті «Кнївпромбуд» 
про ударниць комуністич
ної праці комсомолок 
Ольгу Савченко, Галину 
Фохту і Ніну Козлову. 
Правомірність такої оцінки 
роботи ланки киянок під
твердив республіканський 
конкурс професійної май
стерності молодих малярів- 
штукатурів.

Організований Ц.К
ЛКСМУ і Міністерством 
сільського будівництва 
УРСР, цей конкурс про
водився на базі тресту 
«Укрелеватормлин б у д». 
Своє вмітгпя на споруд
женні восьмиповерхової о 
млина мяипзаводу № З 
демонстрували сто маля- 
різ-штукатурів. За п’ять 
днів вони виконали обсяр. 
робіт, який планується на 
такий час двомстам робіт
никам. Друге місце присуд
жено Надії Галицькій, Лю
бові Данайській, Ларисі 
Зіпькозій і Валентин; 1 ри
ба новій з Херсонської об
ласті, третє — Івану Цур-: 
кану, Стефанії Миліпшук, 
Григорію Сірману, Марії 
Луцюк з Чернівців.

плавальним ба-Такий вигляд матиме дитячий комбінат 
сейном в місті Світловодську. •

А. СИДОРЕНКА.

У ШИШ ощшиш

з критим

Малюнок архітектора

Місячник по розробці 
рацпропозиція та винахо
дів, проведений 
мольцями 
об’єднання 
юрський машинобудівний 
завод», активізував участь 
юнаків і дівчат у науково- 
технічній творчості. 8 ко
мітет комсомолу підпри
ємства надійшли десятки 
конкретних пропозицій. З 
цікавою • задумкою, на
приклад, виступили моло
ді новатори редукторного 
цеху: після обробки вели
ких валіз на токарній діль
ниці використовувати від
ходи, які раніше відправ
ляли на переплавку, для 
виготовлення дрібних де
талей. Інженери відділу

комсо- 
виробничого 
«Нозокрама-

головного конструктора 
працювали над заміною 
ряду деталей з кольоро
вих металів пластмасови
ми. А майстер чавуноли-, 
верного цеху комсомо
лець Сергій Рассолов удо
сконалив технологію ви- 
празлення рами, що дає 
можливість заощадити 50 
тонн сталевого литва.

Включившись у всесо
юзний похід за економію 
й ощадлизе використання 
матеріалів та енергоресур
сів, молоді новокраматор- 
ці вирішили повести на
ступ в усіх напрямах. 
Штаб «Комсомольського 
прожектора» оголосив рі
шучий бій безгосподар
ності й марнотратству.

«Прожектористи» 
лярно проводять 
фіксують на ? 
виявлені недоліки. Мате
ріали рейдів передаються 
керівникам цехів і голов
ному інженерові об єд
нання.

Більш як 45 тисяч шта
бів і постів «КП», майже 
200 тисяч молодих дозор
ців республіки взяли 
участь у всесоюзному 
рейді «Комсомольського 
прожектора» по раціо
нальному використанню 
металу в народному гос
подарстві. В ході його 
юнаки й дівчата подали 
тисячі пропозицій і заува
жень. Багато з них реалі
зовано. А це значить, що 
в копилку ощадливих вне
сено більш як три мільйо
ни карбованців.

регу- 
рейди, 

фотоплівку

Кор. РАТАУ.

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор-Г

бує соковиті подрібнені 
стебла кукурудзи впере
мішку із соломою. Четве
ро колі оспників, чекаючи 
чергової азтомашини, пе
рекурюють. І розповіда
ють: уже два тижні тов
чуться вони в цій тран
шеї. За день, буває, 
укладуть 3—4 десятки 
тонн, минулої ж суботи, 
скажімо, лише дві машини 
привезли зелену масу. А 
ось уже третій день солі 
не підвозять. (Згідно з 
технологією приготуван
ня силосу, цей компонент 
необхідний).

У чому ж причина не
ритмічної роботи на тран
шеї? — поцікавились ми. 
І переконалися, що ком
байнери Петро Бабич і 
Микола Орлик працюють 
на старій, спрацьованій 
техніці. Відтак, день ко
сять, а день ремонтують 
її. (У празлінні нас пере
конували, що силосних 
комбайнів колгоспові не 
бракує).

Це дивує. Дивує, бо 
(усім відомо) якість сило
су, його поживні 
ті — у повній 
від строків 
максимум за 
траншея повинна бути за
повнена й закрита.

Власне, не тільки 
це грубе порушення тех
нології приготування 
лосу, а й взагалі про 
заготівлі кормів, про 
ціалісгичне змагання 
господаре гаї на 
дають , ні стінгазета,

ціннос- 
ззлежності 

закладання, 
3—4 Дні

про

си- 
хіД 
со-

У 
розпоаі- 

ні

ПОЖНИВНЕ ЗАТИШШЯ

«На скільки 
господарство 
кормами?» — 
відповідає:

— на сімдесят

члени рейдозої 
засумнівалися,

трав’яного борошна (для 
цього потрібно... 15 тонн 
цементу).

Крім того, трав’яне бо
рошно погрібне для годів

лі курей (господарство 
спеціалізується на вироб
ництві яєць; нині на птахо
фабриці утримують .160 
тисяч курей, у вересні ще 
завезуть 
чат).

А нині 
АВМ-0,4 
дить з ладу. Механік його, 
комсомолець Леонід До
рофеев, як і комбайнери в 
«Іскрі», більше ремонтує 
машину, ніж зона працює. 
І в день перевірки агрегат 
зупинився. Довелось меха
нікові вже вкотре йти до 
майстерні... Таким чином, 
з плану 400 тонн у колгос
пі виготовили поки що 
ше 40 тонн трав'яного 
рошна.

І виникає запитання: 
ли ж здійсняться плани 
надії голови колгоспу? 
Адже про корми треба 
дбати, вже сьогодні, зараз.

Правда, голова колгоспу 
сам показав приклад у за
готівлі кормів, власноруч
но накосивши півтори тон
ни різнотрав'я. Його на
слідували комсомольці 
Олександр Сопільняк та 
Юрій Мудрак, які вже 
виконали свої зобов язан- 
ня по заготівлі . кормів.

дві партії кур-

діючий агрегат 
без кінця вихо-

«блискавки», ні «Комсо
мольський прожектор»... 
Про це можна дізнатися 
хіба що з уст керівників. 
О і ІТИМІСТИЧНО настро- 

єний і голова колгоспу 
«Росія» ОлександрІ8Сько- 
го району М. Д. Бабич. На 
запитання: 
процентів 
забезпечено 
він бадьоро

— Нині 
вісім.

А коли 
бригади
погодився:

—■ Гаразд, пишіть — на 
72,5.

Взагалі, ми помітили, у 
розповіді М. Д. Бабич час
то вживає слова «думаємо 
зробити так», «плануємо», 
«сподіваємось»... Усі со
ковиті корми буде скон
центровано в одному міс
ці, видаватиме їх після 
зважування відповідальна 
за це людина, керуючись 
подекадними й помісячни
ми графіками та раціона
ми.

Але для цього насампе
ред треба підвищити по
тужність кормоцеху, який 
забезпечує сьогодні лише 
одну з чотирьох молочно
товарних ферм, 
ність може зрости 
як дообладнають 
Проте, коли це буде 
відомо. Необхідно 
встановити новий і ___ , ............. .
АВМ-1,5 для виготовлення толій Мочар І

ли- 
бо-

ко- 
й

Потуж-
ТОДІ, 
його.

— не-
також , г ... ________ ____

агрегат Сумлінно трудяться й; Ана-
I Степан

Скічко. Члени правління і 
спеціалісти підбирають 
тюки, скиртують сіно.

Але все це, перекона
лись члени рейдозої, ---
стихійно й періодично, а 
не цілеспрямовано, оріа- 
нізовано і до деталей про
думано. Як, 
комсомольців 
городського 
кожен 
участь у заготівлі 
траз'я, де ведуть 
облік зробленого, 
сомольці «Росії», 
теж зобов’язалися 
сити по тонні на кожного. 
Але скільки вже заготов
лено, секретар комітету 
комсомолу Надія Гречка 
сказати не може. Хоч опе
рує хорошими приклада
ми організації змагання 
молоді на збиранні вро
жаю зернових. Такої орга
нізації праці немає в кол
госпі нині — на «зелених 
жнивах». Молодь лише 
виконує звичну свою ро
боту. І все. Ні матеріаль
но, ні морально 
заінтересована 
щоб заготовити 
більше кормів.
дарники 
планувати (На коли?), 
діятись (На що? На 
го?)...
1/ОЛГОСП «Заповіт Ле- 
■* ніна» Знам'енського 
району. О 18-й годині до 
силосної траншеї під’їха
ла чергова, автомашина. 
Водій Олександр Биндич

скажімо, у 
Нозомир- 

району, 
спілчанин

де
і бере 

різно- 
чіткий 
І ком- 

до речі, 
нако-

вона не 
в тому, 

якомога
А госпо- 

продозжують 
на- 
ко-

глянув на годинник і мах- 
нуз рукою:

— Остання ходка. І 
комбайна сказали, що 
о цій порі буду на 
шеі, то в пбле вже 
не варто — робота при
пиняється...

Справді, вантажних ав
томобілів більше не було, 
і хлопець поїхаз у трак
торну бригаду вечеряти, 
(Сашко, а з ним іще два 
колеги, прикомандирова- 
ні сюди з райсільгосптех- 
ніки). Та й звідти майже 
всі вже розійшлися. По
вертався з село «на пустий 
шлунок».

— Таке не вперше, — 
розповідає хлопець. — А 
вранці тільки помідорами 
й хлібом почастують — і 
жди обіду. Отож і дово
диться ганяти машину до
дому, в Знам'янку, пальне 
витрачати...

Голова колгоспу В. О. 
Донцов, почувши про такі 
скарги, здивовано розвів 
руками і додав:

— Колгосп не бідний на 
продукти харчування, все 
є — овочі, фрукти.., По
турбуюсь про це, обов'яз
ково.

Біпя
• як 

тран- 
їхати

Сподівзємося, 
воно й буде. Але ж чому 
колгосп не потурбувався 
про це раніше — ще під 
час жниз, коли хлопці 
приїхали йому на допомо
гу? Питання, здається нам, 
надто серйозне. Бо.й від 
побутових умов водіїв ду
же залежить і те, як закін
чаться у господарстві «зе
лені жнива», і те, як про
йде збирання цукрових 
бурякіз.
Д ТЖЄ, побувавши у трьох 
** господарствах, рей
дова бригада переконала
ся, що заготівля кормів 
тут ще не стала справою 
номер один для комсо
мольців і молоді. Олєк- 
сандрівський районний, 
Знам янськми міський ко
мітети комсомолу і комі
тети первинних КОМСО
МОЛЬСЬКИХ організацій не 
подбали про ор'ані;аиію 
соціалістичного змагання 
молоді в цих господар
ствах. А також — і про 
умови праці й відпочинку 
кормо добувників. Комі
тети самі «вийшли» на 
«зелені жнива» неоргані
зовано, без почуття відпо
відальності за доручену 
справу. Такою ж неоргані
зованою стала й робота 
юнаків та дівчат на заго
тівлі кормів для громад
ського тваринництва.

Рейдова бригада: В. РУЛА — громадський корес
пондент «Молодого комунара», М. ГНАТЕНКО__
член кормодобувного загону колгоспу «Іскра» 
Олександрійського району, Д. ЧЕКМЕНЬОЗ — на
чальник обласного штабу «Комсомольського про
жектора», Р. ПОПОВИЧ - громадський кореспон
дент «Молодого комунара», р, МАРЧЕНКО -=— 
спецкор «Молодого комунара».
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Портфелі 
для п’ятірок 
продають хлопчикам та дівчаткам на Кірово
градському «Шкільному базарі»

за

Ще кілька днів — і за
кінчиться літо. Засмагли
ми, бадьорими підуть до 
своїм першовереснезих 
шкіл тисячі хлопчаків і 
^дівчаток. І багато з них 
пройде того ранку біля 
універсального торговель
ного об'єднання «Кірово
град», поблизу якого сьо
годні працює «Шкільний 
базар**. Вони йтимуть повз 
довгі ряди «Шкільного ба
зару», і молоді продавщи
ці ще раз зичитимуть сво
їм учорашнім галасливим 
покупцям п'ятірок і гар
ного настрою. Але це буде 
завтра.

ми еони повернуться до 
«Шкільного базару» із 
шкільними формами, які 
користуються підвищеним 
попитом у населення.

Найбільше, мабуть, буде 
задоволена з тієї поїздки 
Тетяна Пономарьоза. Бо 
саме зона продає сьогод
ні шкільну форму. Знаєте, 
скількох дівчаток одягли 
протягом місяця у корич
неві сукні Тетяна та її по
други? Майже п’ять тисяч!

Не менше покупців і бі
ля прилавку, де різноко
льоровими рядами виши
кувались дитячі черевики. 
Особливо охоче купують

Сьогодні ж продавець 
Віра Платонова допомагає 
бабусі семирічної (Зленки
Біляєвої підібрати вовня
ну кофтинку онуці. Пора
ди компетентні і щирі.
Віра — старший прода- 
зець-консультант відділу
трикотажу для дівчаток 
дитячого комплексу У ТО 
«Кіровоград». А прагнен
ня- принести людині ра
дість — неодмінна її ри
са — переможця соціаліс
тичного змагання у колек
тиві 3 першого дня 
відкриття базару Платоно
ва реалізувала трикотаж
ник виробів на десять ти
сяч карбозанців. Скільки 
радості принесли дітям

малюкам вироби Кірово
градської взуттєвої фабри
ки. І це радує молодого 
продавця комсомолку Ва
лентину Лузганову. На 
черговому спільному засі
данні комітетів комсомо
лу комплексу та взуттєвої 
фабрики вона неодмінно 
подякує кіровоградським 
взуттєаикам від імені сво
їх сьогоднішніх покупців.

Кваліфіковано, швидко 
допомагає Валентина ви
брати взуття школярам, 
особливо уважно стави
ться до першокласників: 
нехай не затьмариться ди
тяче свято першовересня 
нездало вибраними чере
виками. Досвіду ж їй не

яскраві кофтинки і капе
люшки, теплі рукавички і 
зимові шарфи.

Віра і її подруги зазда
легідь готувались до ни
нішнього «Шкільного ба-

позичати: дівчина працює 
в комплексі третій рік, за-

зару», вивчаючи запити

ПОДІЇ, ФАКТИ, КОМЕНТАР

ЗНОВУ
„ешвл 
МЕИТЕНА“
Наприкінці вересня рот- 

тердамськпй суд має відно
вити слухання справи на
цистського військового 
злочинця Пітера Ментена. 
Як відомо, у грудні 197/ 
року амстердамський суд 
присудив його за участь у 
роки другої світової війни 
в масових стратах мирних 
жителів на території Ук
раїни та Польщі до 15 ро
ків тюремної о ув'язнення.

Світова громадськість; 
прогресивні сили Голлан
дії вітали рішення суду. 
Але справедливість пану
вала недовго. Через п'ять 
місяців Верховний суд 
Гааги визнав вирок недійс
ним на тій підставі, що 
під час амстердамського 
процесу нібпго «було при
пущено формальних поми
лок». Адвокат злочинця 
Л. ван Хейнінгеп заявив, 
іцо в 1952 році колишній 
міністр юстиції Донкер дав 
Мені єну письмове засвід
чення у тому, що надалі 
його не буде переслідува
но судовими властями. 
Проте документально цю 
заяву підтверджено не 
було.

Щоб внести ясність, бу
ло створено надзвичайні' 
судову комісію, яка зайня
лася підготовкою спеціаль
ної доповіді по справі Мен
тена. 20 листопада 197В ро
ку на засіданні гаагського 
суду було заслухано мате
ріали комісії, показання 
нових свідків. І все ж, ви
користовуючи численні ла
зівки буржуазної судової 
системи, Л. ван Хейнінгеп 
домігся звільнення Менте-, 
на з-під варти.

Однак під натиском ши
рокої громадськості Гол-

ландії, колишніх в'язнів 
концентраційних таборів і 
учасників Опору справа 
МеПтена остаточно закри
тою но була. Офіцер юсти
ції Р. ІПіммел подав до 
Верховного суду апеляцію 
з вимогою відмінити прий
няте рішення;

І ось 20 березня цього 
рок>- в Гаазі знову зібрав
ся Верховний суд з тим. 
щоб покласти кінець наїі- 
довготрива.чішому в гол
ландській юридичній прак
тиці судовому процесу. 
Знаменно, що сам Ментон 
не був присутній на засі
данні. Місцеві газети спра
ведливо писали з цьию 
приводу: «Злочинець хо
вається від людських очей 
у безлюдному і неприступ
ному місці». Л адвокат 
Л. ван Хейнінгеп, відклав
ши досьє Ментена вбік, об- 
рушився на засоби масо
вої інформації за те. що 
вони нібито підігріваю і ь 
громадську думку і спро
вокують цькування Мен
тена*. Після цього він по
ставив вимогу підмінити 
апеляцію Р. Шіммела.

Врешті решт справу бу
ло передано до ротгердам- 
ського суду, перше засі
дання якого призначено па 
25 вересня.

А втім, і підзахисний, 1 
його адвокат наперед спов
нені впевненості у благо
получному кінці.

Тим часом Ментен за по
радою домашнього лікаря 
звернувся до професора 
М. Зєшерса — спеціаліста 
г галузі судової психіат
рії — і добився його вис
новку: психічний стан під
судного не дозволяє йому 
давати показання.

Отже. чи відбудеться 
процес? Судячи з заголов
ків місцевих газет — 
«Справу Мені єна. очевид
но, не буде відновлено*. 
«Ментен не в змозі давати 
показання», «Справедли
вість візьме гору?» — бага
то хто в цьому має сумнів.

Є. ФІЛАТО8, 
впас. кор. АПН. 

Гаага.

рубежем
Варшазз ___________

Майже 400 тис. юнаків і 
дівчат Польщі в ці серпне
ві дні починають самостій
ну роботу в народному 
господарстві країни. Серед 
них — випуенники профе
сійно-технічного училища 
при металургійному ком
бінаті «Катовіце*, молоді 
робітники на заводі мало
літражних автомобілів у 
місті Бельсьно-Бяла, на ба
гатьох інших промислових 
підприємствах республіки. 
У Польщі створено широ

ку систему професійно-тех
нічної підготовки робітни
ків. У різних містах від- 
нрито близько 800 училищ 
і технікумів, на підприєм
ствах працюють також 
школи фабрично-завод
ського навчання, курси під
вищення кваліфікації.

Протягом трьох днів 
учасники зустрічі обгово
рять завдання студентства 
в боротьбі за демократиза
цію освіти, а також розгля
нуть питання впливу еко
номічної кризи на станови
ще студентів, працевлаш
тування випускників ви
щих навчальних занладів. 
У ході форуму буде обго
ворено участь студентів у 
боротьбі за мир, безпеку і 
співробітництво, демокра
тію і соціальний прогрес.

Токіо_______________
З Японії відчувається 

гостра нестача вчителів і 
шкільних приміщень, пові
домляє газета «Асахі». Ба
гато шкіл країни дуже пе
ревантажені, що заважає 
нормальному навчальному 
процесові. З середньому 
по Японії в одному нласі 
навчається 45 учнів.

Міністерство освіти роз
робило недавно проент по
ліпшення становища в цій 
галузі, однак міністерство 
фінансів вважає його надто 
дорогим.

Урізуючи кошти в держ
бюджеті на потреби'народ
ної освіти та Інші соціаль
ні програми, уряд разом з 
тям продовжує швидко на
рощувати витрати на воєн
ні цілі, які тільки с ниніш
ньому фінансовому році 
становлять понад 2 триль
йони ієн.

(ТА^С).

Центральний Комітет 
8ЛКСМ і Комітет по ф.зич- 
н.й нультурі і спорту при 
Раді Міністрів СРСР під
били підсумки Всесоюзно
го огляду конкурсу, що 
проводився під девізом 
«Від значка ГПО — до 
олімпійської медалі». Се
ред переможців цього 
конкурсу — і спортивний 
клуб «Зірка» Кіровоград
ського заводу «Червона' 
зірка», колективи фізкуль
тури радгоспу «Устинівсь- 
кмй», Компаніївської се* 
редньої школи і техучили
ща № 4 м. Кіровограда« 
їх аідзначено грамотами 
та пам'ятними вимпелами.

ФУТБОЛ ____________

«АВАНГАРД» —- 
«ЗІРКА» — 4:0

У двадцять восьмому 
турі всесоюзної першості 
серед команд другої ліги 
«Зірка» в Ровно зустрі
чалася з «Авангардом».

Матч почався атаками 
ровепчаїь До перерви 
м'яч двічі побував у сітці 
кіровоградців. А вони не 
відповіли жодним при
цільним ударом. У друго
му таймі обстановка на 
йолі не змінилась, ініціа
тива весь час належала 
авангардівцям. Вони явно 
переважали суперників, 
їхня тактика була радіо» 
нальнішою, і це забезпе
чило їм успіх. «Авангард» 
переміг — 4:0. «Зірка» на 
виїзді з шести можливих 
очок не здобула жодного.

Наступний тур — 24 
серпня. «Зірка» па своєму 
стадіоні прийматиме «іор- 
педо» з Луцька.

З дебютантка —■
у призери

« і 
в

населення, налагодивши 
зв'язки із постачальника
ми. «Від верстата — до 
покупця!» — це не просто 
гасло, а один з аспектів 
роботи комсомольців

кінчивши перед тим тех
нікум радянської торгів
лі. А з проханням узяти 
участь у шкільному базарі 
вона сама звернулась до 
адміністрації.

А нам, звичайним пе
рехожим, просто приємно 
спостерігати, як весело

комплексу. Саме тому 
представники комплексу 
перебувають сьогодні у 
відрядженні на швейній 
фабриці міста Хмельника 
Вінницької області. Дни-

готуються до школи ра
дянські діти, як щаслизо 
усміхаються їхні батьки, 
складаючи до кошелів об-
нози.

Л. СЕМЕНЮК.
Фото І.* КОРЗУНА.

Мільйони африканців є найбезправнішою і найбільш експлуатованою части
ною населення Родезії. Страхітливі злидні, голод, хвороби — така доля, на яку їх 
прирікає політина, що її проводить расистська меншість.

На знімку: на найбільш важних і низькооплачуваних роботах використо
вуються норінні жителі Родезії,

'' Фотохроніка ТАРС.

НА НАВЧАННЯ В РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
В'ЄНТЬЯН. (Кор. ТАРС). 

Звідси в Радянський Союз 
на навчання виїхала гру
па лаоської молоді.

Беремо коротке ін
терв'ю у майбутнього сту
дента Фонсаиітха Сутхі- 
воига. Я безмежно щас
ливий, говорить він, що 
вчитнмусь у Радянському 
Союзі. ’Давно мріяв побу
вати у вашій країні — 
країні великого Леніна, на 
власні очі побачити те, 
про що багато’ читав і чув; 
ближче познайомитися’ з 
радянськлігн Лїо?іьміт, а до- 
сягнеинями радянського

народу в будівництві роз
винутого соціалізму.

У нашій групі, повідом
ляє вій, 45 чоловік. Під 
керівництвом радянських 
викладачів ми будемо ос
воювані спеціальності лі
карів, агрономів, зоотехні
ків, геологів, інженерів. 
Через кілька років ми по
вернемось па батьківщину, 
і всі знання, здобуті в Ра
дянському Союзі, віддамо 
справі-будівництва ■ соціа
лізму в нашій країні.-
■ ІІІсі иї, як каж'угь' щас
ливої дороги.

Молода Лаоська Респуб
ліка з допомогою Радян
ського Союзу, В'єтнаму, 
Куби, інших країн соціа
лістичної співдружності 
успішно розв’язує одне з 
важливих завдань соціа
лістичного будівництва — 
підготовку національних 
кадрів. Тільки цього року 
за існуючими домовленос
тями між СРСР і ЛІ1ДР 
намічається-послати в Ра
дянський Союз іїа‘ павчйи- 
іщ ідШ Молодих лаосців.'

Н. МАЛИКОВ.

Перемогою спортсменів 
Харківської області завер
шилась у Вінниці юнацька 
першість республіки но 
стрільбі з лука. Друге 
місце зайняли львів'яни, 
третє — команда Сумської 
області. Якщо перші дві 
збірні закріпили за собою 
звання найсильнішпх, за
войоване па змаганнях ми
нулих років, то вихід у 
трійку призерів сумчаи —- 
приємна несподіванка тур-, 
ніру.

В особистому заліку 
серед юнаків лідиру
вав львів’янин Костянтин 
Школьиий. Другим був 
одесит Володимир Неділь
ко, третім — харків'янин 
Сергій Коробко. Представ
ниці Львівської і Харків
ської областей поділили 
між собою звання найсиль- 
(ііших серед дівчат. Львів’
янки Тетяна Грицик і Лю
бов Пирожепко зайняли 
перше і третє місця, а хар
ків’янка Світлана Деркач 
піднялась па другу сходин
ку п'єдесталу пошани. Лю
бов Пнроженко, впершб 
беручи участь у республі
канських змаганнях, зумі
ла виконати норматив май-. 

: стра спорту.
(РАТАУ).

яшжмиям'яинмміви

В, о. редактора 
В. СТУПАЄ

Колектив редакції газе
ти «Молодий комунар» 
глибоко еумус з приводу 
передчасної смерті дирек- 
1ора Кіровоградського 
еблдержнрхіву. КОЛИШ
НЬОГО працівника редак-, 
ції
Володимира Сергійовича 

КРАМАРЕНКА
і вйбйовиїоє сііілчут- • 

тя його рідним 1 близь 
ким.
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Новгородківське 
середнє сільське 
профтехучилище 

№ 6

ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ
Училище готує тракто

ристі в-мзш 1111 ісгів широ
кого профілю, механізато
рів тваринницьких ферм та 
водіїв категорії «С».

В училище приймають 
осіб, що закінчили 8 кла
сів, без екзаменів. Під час 
навчання вовн перебува
ють па державному утри
манні.

В училищі є все необхід
не для гармонійного роз
витку МОЛОДОЇ ЛЮДНІШ.

Строк навчання—-З роки.
Приймання заяв трнвзе.

Адреса училища: 317140. 
СМТ Новгородка Кірово
градської об.ч., вул. Кіро
ва, 44.

Дирекція.
Зам. 560.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ НА БАЗІ
КІРОВОГРАДСЬКОГО М’ЯСОКОМБІНАТУ

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

Криворізька 
рахівничо- 

бухгалтерська 
школа

ОГОЛОШУЄ 
НАБІР УЧНІВ

у групи підготовки бухгал
терів промислового, буді
вельного та сільськогоспо
дарського обліку. Навчан
ня денне Й вечірнє.

Строк ііавчаппя па ден
ному відділі — 10 місяців, 
на вечірньому — 1 рік і 4 
місяці. Прийом до школи 
- - без екзаменів. Навчання 
платне. Школа забезпечує 
учнів гуртожитком. Ви
пускникам присвоюють 
кваліфікацію бухгал гера 
промислового, будівельно
го та сільськогосподар
ського обліку.

Адреса школи: м. Кри
кни Ріг, вуч. Мусоргсько- 
го, 13.

їхати автобусами №№7, 
10; 23, 28 і 29, тролейбу
сами №№ 3 і 4 до зупинки 
-44 квартал».

По довідки звертатися 
по телефонах: 5І-Н-44. 
29-84-19, 29-69-20.

Дирекція.
Зам. 596.

В училище приймають юненів і дів
чат віком 16 років і старших. Зарахо
вані в училище будуть на повному 
державному утриманні, одержувати
муть триразове безплатне харчування, 
стипендію, а іногородніх забезпечують 
гуртожитком.

Звільнені б запас із рядів Радянської 
Армії та випускники середніх шкіл, 
укомплектовані в групи із середньою 
освітою, одержують стипендію в розмі
рі 90 крб. на місяць. Усі учні одержують 
додатково 33 проценти від суми, зароб
леної під час виробничої практики.

Відмінники навчання мають підвище
ну стипендію і користуються пільгами 
при вступі в середні та вищі учбові за
клади.

Училище готує висококваліфікованих 
спеціалістів для м'ясної промисловості.

Строк навчання — один рік. При учи
лищі діс філіал вечірньої середньої 
школи.

Для вступу в училище необхідно по
дати: заяву на ім'я директора, паспорт, 
документ про освіту, характеристику, 
гетобіографію, довідку з місця прожи
вання, шість фотокарток медичну
довідку [ферма № 286).

Документи можна надсилати поштою.
Приймання документів — по 25 серпня 

щодня, крім неділі, з 9 по 17 годину.
Адреса училища: 346100. м. Кірово

град, Обознівське шосе. З, ГПУ м'ясо
комбінату. Теп. 6-70-3-30.

їхати автобусами №№ 10 і 34 до зу
пинки ^М'ясокомбінат».

Зам. 482.
Дирекція.

УЛЬЯНОВСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 11НАБИРАЄ УЧНІВ

на спеціальності:
муляр, штукатур, тесляр — строк на- 

ечапня один рік, столяр (будівельний), 
маляр (будівельний), плитковик-лицю- 
р.альник, слюсар-сантехнік, електрогазо
зварник, машиніст одноковшового екска
ватора, машиніст автомобільного кра
на — строк навчання 2 роки.

Без вступних екзаменів в училище 
приймають юнаків і дівчат віком від 15 
років з освітою 8—10 класів.

Учнів забезпечують безплатним гурто- 
..житком, парадним і робочим одягом, 
триразовим харчуванням, воші одержу
ють половину суми, заробленої ними під 
час виробничої практики. Час навчання 
в училищі зараховується до трудового 
стажу.

Учні відвідують загальноосвітню вечір
ню школу. В училищі працюють гуртки

художньої самодіяльності і технічної 
творчості, предметні, кінодсмопстрато- 
рів, фотосправп, мотоциклістів, спортив
ні секції.

Вступникам необхідно подати заяву, 
автобіографію, свідоцтво про народжен
ня або паспорт, документ про освіту, ха
рактерне піку, довідку з місця проживан
ия і про склад сім'ї, медичну довідку, 
4 фотокартки розміром 3X4 сантиметри.

Документи приймають щодня з 8 по 16 
годину в канцелярії училища по ЗІ серп
ня, їх можна надіслати цінним листом.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: 317620, м. Ульяновка 

Кіровоградської обл., МИТУ № II.
Дирекція.

Зам. 656.

ЗВЕНИГОРОДСЬКА 
*ОБЛАСНА АВТОШКОЛА

(Черкаська область) 
безперервно проводить

НАБІР
СЛУХАЧІВ
на заочні курси по під

вищенню кваліфікації во
діїв автомашин на перший 
і другий класи.

Строк навчання — 4 мі
сяці.

Плата за навчання — 18 
крб.

Звертатись на адресу: 
м. Звенигородка Черкась
кої області, вул. Жовтня, 1, 
обласна автошкола, заоч
ний відділ.

Дирекція.
Зам. 700.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4НАБИРАЄ УЧНІВ
шЕачна-мотористна (строк навчання — 

1 кравець чоловічого, жіночого й дитячо
го верхнього одягу (2 роки).

кравець верхнього одягу (з умінням ро
бити розкрій) (2.5 року).

пошивник взуття <1 — 2 роки), 
кравець легкого плаття (1.5 року), в'язальниця панчішно-шкарпеткового 

виробництва (1 рік).
перукар широкого профілю (1.5 року)
До училища приймають юнаків і дів

чат віком 16,5 — 20 років із середньою 
освітою. . ,Учням виплачують стипендію в розмі
рі ЗО карбованців, а відмінникам на
вчання — на 25 процентів більше. Тцм, 
що навчаються на спеціальностях « Швач- 
ка-мотористка». «Пошивник взуття», 
«В'язальниця панчішно-шкарпеткового 
виробництва», доплачують до стипендії до 

-рівня тарифної ставки (мінімальний 
оклад) робітників першого розряду. Під 
час проходження виробничої практики 
на підприємствах, учням цих спеціаль
ностей виплачують 50 процентів зароб
леної суми. По закінченні училища їм 
надають роботу з Кіровоградському і 
Дніпропетровському швейних об'єднан
нях, на кіровоградських вуттєвій і пан
чішній фабриках.

Тим, що навчаються па спеціальностях 
«Кранець верхнього одягу», «Кравець 
легкого плаття». «Кравець верхнього 
одягу» (з умінням робити розкрій), *Пе-

рукар жіночого залу», під час проход
ження виробничої практики на підпри
ємствах виплачують 33,3 процента за 
робленої суми. Після закінчення учили
ща їм надають роботу в раііміськпобуі- 
квмбі патах і па фабриках «Індпошиття» 
Кіровоградської області.

Для навчання па спеціальностях «Кра
вець верхнього одягу» (з умінням робити 
розкрій), «Перулкір -жіночого залу» прий
мають учнів тільки за направленнями 
райміськпобуткомбіпатіц, фабрик «Інд
пошиття», комбінату «Промінь».

Училище має необхідну навчально-ма
теріальну базу, оснащену сучасним ус
та і куванням.

У закладі постійно працюють гуртки 
художньої самодіяльності: хоровий, тан
цювальний. художнього слова, вокально- 
інструментальний ансамбль, агітбрига
да, різні спортивні секції. Працюють різ
ні клуби.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву па ім'я ди

ректора, атестат про середою освіту, до
відку з місця проживання, характеристи
ку зі школи (роботи), шість фотокарток 
(3X4 см). медичну довідку (форма № 286). 
По прибутті до училища вступник 
пред'являє свідоцтво про народжений 
або паспорт.

Документи приймають по ЗО серпня. 
Адреса, м. Кіровоград, вуя. Гоголя, 79.

Приймальна комісія.
Зам. 270.

«Молодой коммунаря — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

БК 34235.

Газета 
виходить - 

у вівторок, 
четвер 

і суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград, у , 

аул. Луначарського, 36.

Обсяг 0.5 друк. ари.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
ТОРГОВЕЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
< ■ ’і)|Г

НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК./
Юнаків і дівчат з освітою за вісім класів 

приймають до груп з дворічним строком 
навчання для підготовки:

контролерів-каскрів продовольчих товарів, 
контролерів-каскрів промислових товарів;

до груп з річним строком навчання для 
підготовки:

молодших продавців промислових і про
довольчих товарів (на базі восьми класів);

продавців промислових і продовольчих 
товарів (па базі десяти класів).

Без екзаменів приймають юнаків і дівчат, які закін
чили вісім, дев’ять, десять класів, і воїнів, звільнених 
у запас із лав Радянської Армії. Учнів забезпечують 
підручниками, стипендією в розмірі 32 крб. на місяць. 
Стипендія воїнів, звільнених у запас, — 60 крб. на 
місяць.

Час навчання зараховують до загального трудового 
стажу.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, характеристику, свідоцтво про народ
ження або паспорт [пред’являють особисто], доку
мент про освіту, довідку з місця проживання, медич
ну довідку [форма Н2 286), чотири фотокартнк розмі
ром 3\'4 см.

До училища приймають юнаків і дівчат, яким на по
чаток вступу минуло 16 років.

Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, 
вул. Василини, 5. Телефон 4-14-85.

їхати до училища автобусами №№ 5, 20 
або тролейбусами №№ 2, 4, 5, 6 до зупинки 
«Швейна фабрика».

Дирекція.

Я Зам. 262.

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 10

Училище готує для цукрової промисловості кваліфі
кованих- робітників таких спеціальностей:

з дворічним строком навчання —
складач дифузійних ножів — електрозварник,- 
апаратник дифузії — столяр. »:
сатуратпик-маляр
апаратник випаровування — муляр, • <
апаратник варіння цукру — слюсар, 
оператор центрифуг — токар по металу.
Приймають Іспанія і дівчат віком 15 років і стар

ших, які закінчили 8, 9 і 10 класів, без вступних’ екза
менів; у групу електрозварників — віком 1G років і 
старших.

Учнів забезпечують безплатним триразовим харчу
ванням, одяїсм, взуттям, комплектом постільної бі
лизни, вони одержують 33 проценти заробітку в пе
ріод- практики:

з однорічним строком навчання —
слюсар контрольно-вимірювальних приладів і авто

матики,
слектромон гер.
Приймають юнаків і дівчат, які закінчили 10 класів. 
Учням виплачують стипендію в розмірі ЗО крб. па 

місяць, а для відмінників навчання розмір стипендії 
вищий на 25 прсц. Під час виробничої практики учні 
одержують 33 проценти заробленої ними суми.

Учнів — випускників дитячих будинків, круглих 
сиріт і дітей інвалідів Віїчнзняиої війни забезпечують 
безплатним харчуванням, обмундируванням, спецодя
гом і стипендією.

При учплпіпі працюють заочна та вечірня середні 
школи.

Для вступу в училище подають заяви па ім’я ди
ректора, вказавши в пій про вибрану спеціальність 
свідоцтво або атестат про освіту, паспорт або сві
доцтво про народження, довідки з місця проживання, 
склад сім’ї, етап здоров'я (форма № 286) і шість'фо
токарток (3X4 см). • ,

Початок занять з 1 вересня.

Адреса учпл-пца: селище Капітанівка ІІовомирго- 
родського району Кіровоградської області, МПТ,У-|0.

Дирекція.
Зам. 558.

відділ листів і масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45 36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді —
2- 46-67; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту — І-45 35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція —
3- 03-53.
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