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РАІЮК Першотравня — 
світлий, радісний, 

святковий — прийшов на 
радянську землю. І слав
лячи труд і весну, славля
чи дружбу народів вашої 
планети, зметнулися вгору 
червові прапори. Серця : 
погляди і сіх чесних лю
дей землі звернуті сього
дні до Москви — столиці 
першої у світі соціалістич
ної, держави.

Красна площа... Урочис
та і, як завжди, прекрасна. 
Головна площ.) країни. 
Здається, сама весна по
дарувала їй свої кольо
ри — молоду зелень лис
тя, червоні сполохи гвоз
дик?

У кожного Першотравня — 
свої прикмети. Нинішній мн 
відзначаємо під прапором Ідей 
XXV з’їзду КПРС, г.ні дають 
радянським людям могутній 
заряд творчої енергії. Справді 
грандіозні масштаби еконо
мічного і соціальною прогре
су нашої країни, гражаюче 
розкриті на з'їзді в доповіді 
Генерального секретаря ЦК 
КІ1РС Товариша Л. І. Бреж
нева, в основних напрямах 

V розвитку народного господар- 
... .

ства СРСР. «Ми створили но
ве суспільство, 
подібного якому 
не знало... Цс — суспільство 
твердої впевненості в майбут
ньому, світлих комуністичних 
перем ктіш. Перед ним від
криті безмежні простори даль
шого всебічного прогресу», — 
говорив па з’їзді товариш 
Л. і. Брежнєв.

Могутньою хвилею пере
кочуються вад площею оп
лески, гучноголосе «Ура!». 
Звучать вигуки: «Слава 
КГІРС!»', «Ленінському 
Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу — слава, 
слава, слава!». Москвичі і 
гості столиці палко і 
сердечно вітають керівни
ків партії і Радянської 
держави. Па Центральну 
трибуну Мавзолею підні
маються товариші Л. І. 
Брежнєв, Ю. В. Андропоз, 
В. В. Гришин, А. А. Гро- 
мико, А. П. Кириленко, 
О. М. Косигін, Ф. Д. Ку
лаков. К. Т. Мазуров, М. В. 
Підгорнин, М. А. Суслов 
Д. Ф. Устинов. П. Н. Дсмі- 
чев, Б. М. Псномарьов, 
М. С. Соломснцев. 1. В. 
Капитонов, В. І. Долгих, 
К. Ф. Катушев. М. В. Зи- 
мянін. К. У. Черненко.
Разом з ними на Цент-

суспільство, 
іюдство те

радішій трибуні — визнач
ні радянські воєначальни
ки, а також другий секре
тар ЦК Компартії Куби, 
міністр рево .1 Ю Ц і й п Й X 
збройних сил Республіки 
Куба Рауль Кастро Рус, 
який перебуває в Москві.

Над площею лунає пе
редзвін Кремлівських ку
рантів. !0 година ранку.

На святковому марші — 
трудова столиця.

Першими на площу вступа
ють колони Москсорсцьного, 
Фрінзеїнького, Баумансьиого. 
Ленінського, Коасноігргснсн- 
ською, Пролетарською, Сверд- 
лсвського, Дзержичського. Ка- 
ліііінсьмого районів. Цього 
права вони добилися відмінни
ми трудовими успіхами у пе
редтравневому соціалістично
му змаганні. У код ного з ЗО 
районів Москви своє обличчя. 
Ного можна безпомилково 
спізнати з полум’яніючих на 
стягах рапортів, по завод
ських емблемах.

Вже більш як півстоліття 
сисоно несе прапор технічного 
прогресу величезне підприєм
ство — автозавод імені І. О. 
Лнхачова. Яскраві панно роз
повідають про трудові успіхи 
автомобільного велетня, який 
лише за звичкою, я:< і раніше, 
називають заводом. 31Л сьо
годні — це піла сім’я підпри
ємств, добрий приклад вели
кого виробничого об’єднання.

(Закінчення па 2-й стор.)

*
Кіровоград

Першотраеневий ранок 
у Кіровограді видався со
нячним. З піснями і музи
кою, бадьорим настроєм 
йшли демонстранти до 
Своїх підприємств, щоб 
взяти участь у святковому 
поході, продемонструвати 
разом з усім радянським 
народом непохитну єд
ність і згуртованість на
вколо Центрального І^рмі- 
тету ленінської партії, 
свою готовність віддати 
всі сили успішному пере
творенню в життя велич
них рішень XXV з’їзду 
КПРС, достроковому за
вершенню зобов’язань 
[першого року десятої 
п’ятирічки — п’ятирічки 
Ефективності і якості.

...10 година ранку. Пло
ща імені С. М. Кірова 
квітне кумачем прапорів. 
В центрі її великий порт
рет В. І. Леніна і портрети 
членів Політбюро ЦК 
КПРС. На трибуні займа
ють місця керівники об
ласних та міських партій
них і радянських органів, 
ветерани партії, Великої 
Вітчизняної війни, Герої 
Радянського Союзу і Ге
рої Соціалістичної Праці, 
передовики виробництва, 
гості Кіровограда.

Колективи підприємств, 
організацій, установ міста 
вишикувалися в колони 
порайонно. Першими свят
ковий похід відкрили тру
дящі Кіровського району, 
які вийшли переможцями 
п передтравневому соціа
лістичному змаганні. Очо
лює колону колектив про-

славленого орденоносно
го заводу тракторних гід
роагрегатів, який дав у 
подарунок Першотравню 
більш як на 200 тисяч кар
бованців надпланової про
дукції. Під заводськими 
прапорами, овіяними тру
довою славою, крокують 
понад дві тисячі ударни
ків комуністичної праці. 
Майже 300 робітників під
приємства нині працюють 
у рахунок другого півріч
чя.

На заводі народилась 
патріотична ініціатива: 
«Першому рокові десятої 
п’ятирічки — 30 ударних 
декад». Зачинателями її 
виступили передові робіт
ники — шліфувальниця 
цеху № 2, депутат Вер
ховної Ради УРСР, делегат 
XXV з’їзду КПРС Ю. В. 
Євтушєнко, слюсар-скла-

Нинішнє 1 Травня осяяне 
світлом історичних рішень 
XXV з’їзду КПРС, який 
накреслив величну програ
му дальшого будівництва 
комунізму в СРСР. Разом 
з усім радянським наро
дом трудящі Української 
PCP, одностайно схва- 

підтри- 
муючп положення і зав
дання, висунуті Генераль
ним секретарем UK КПРС 
товаришем Л. І. Брежнє
вим у Звітній доповіді ЦК, 
по-бойовому приступили 
до виконання величних 
планів десятої п’ятирічки. 
Над святковими колонами, 
які весняною повінню за
повнили вулиці міст і сіл, 
паче клятва звучать сло
ва: «Віддамо всі сили вті
ленню в ’життя рішень 
XXV з’їзду К.ПРС!».

Десята година ранку. 
Під бурхливі оплески при
сутніх па центральну три
буну піднімаються товари
ші В. В. Щсрбицькиїї, 
М. М. Борисенко, О. П.

PCP, 
дюючи і активно 
муючп

Ботвин, Г. І. Ващенко, 
І. С. Грушецьхнй, О. П. 
Ляшко, І. 3. Соколов. В. О. 
Сологуб, В. В. Федорчук, 
В. 10. Маланчук. Я. Л. По
гребняк. П. Л. Погребняк.

Заклично звучать фан
фари. Починається святко
ва демонстрація. Під зву
ки урочистого маршу па 
Хрещатик вступає головна 
колона демонстрантів. По
переду — величезне бар
висте панно, яке символі
зує впевнені кроки Першо
травня по планеті.

Чотирма орденами відзначе
ні заступі трудящих Україн
ської PCP у комуністичному 
будівництві, у зміцненні друж
би і братерського співробітни
цтва соціалістичних націй. За 
підсумками Всесоюзного со
ціалістичного змагання за до
строкове виконання народно
господарського плану на 1975 
рін і успішне завершення де
в’ятої п’ятирічки республіка 
нагороджена перехідним Чер
вовим прапором ЦК КПРС. 
Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКСМ.

Транспаранти яерскопліївою 
мовою цифр розповідають про 
нові трудові успіхи па старті 
десятої п'ятирічки, про кипу
чу багатогранну діяльність 
радянських людей. Рекордні 
показники, досягнуті передо
виками на ударній вахті на 
честь XXV з’їзду партії, нині 
визначай ть ритм роботи бага-

ті.ох виробничих колективів 
республіки. У першому квар
талі в промисловості України 
реалізовано понад план про
дукції на 360 мільйонів карбо
ванців. З квартальним завдан
ням справилися всі міністер
ства і відомства, всі області 
республіки. Відповідно до ос
новних напрямів випереджаю
чими темпами розткваютьсч 
провідні галузі індустрії, що
визначають технічний прогрес.
— елситроенсргсгігіа, хімічна і В
нафтохімічна промисловість, 
машинобудування і металооб
робка.

Увагу
текстом
публіки

припергає панно з 
рапорту молоді рсс- 

_....... всесоюзному- партій
ному форуму. Перздз'їздівсьие 
змагання наповнило багатим 
змістом життя і діяльність 
комсомольських організацій. 
Серед молодих ентузіастів на
були великого поширення ба
гато патріотичних ініціатив і 
починань, схвалених Цент
ральним Комітетом Компартії 
України. Більш як 7,5 тисячі 
комсомольсько - молодіжних 
колективів, 125 тисяч молодих 
виробничників зобов'язалися 
завершити плани 1970 поьу до 
59-ї річниці Великого Жовтня. 
35-мільйоіша армія комсо
мольців, підкреслювалось на 
XXV з’їзді КПРС, — надійний 
помічник партії, її безпосе
редній бойовий резерв. Ця 
висока оцінка викликає гор
дість у серцях юнаків і діа
мат, кличе їх до нових подви
гів в ім’я нашої великої бага
тонаціональної Батьківщини.

дальник цеху № 1 В. Г. 
Карасьов, токар цеху № 2 
Н. М. Подскальнюк, за- 
ливник цеху № З В. Д. 
Прилипко та інші. Всі во
ни з піднесеним настроєм 
крокують у святковій ко
лоні. На передовиків п’я
тирічки рівняють крок всі 
гідроагрегатники.

Є про що ротпотісти і тру
дівникам заводу радіовнробів. 
Ще 15 квітня вони завершили 
виконання плану чотирьох мі
сяців. Додатково гпроблено 
продукції на десятки тисяч 
карбованців, заощаджено чи
мало палива, чорних і кольо
рових металів, електроенергії. 
Трьом виробам підприємства 
присвоєно дери агшій Знак 
якості.

Про свої здобутки рапорту
ють колективи заводів «Ме
таліст», «Хімпобуг», чавуно
ливарний, друкарсі кііх маши
нок. У їх колективах звучать 
пісні, які славлять Пращо,

(Закінчення на 2-й стор.)

(Закінчення на 2-й стор.)
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ДОРОГОЮ ПАРТІЇ, ЛЕНІНА
Москва

(Закінчення.
Поч. на 1-й сюр.)

Найкращі з. кращих йдуть те
пер у колонах зілівців. «По
над 70 процентів продукції ви
пускається з Знаком якості», 
«У 1070 році буде впровадже
но 10 автоматичних і 25 ііоіо- 
ково-механізовац.<х ліній», 
«В десятій п'ятирічці випусти
мо більш як один мільйон ав
томобілів» — такі рапорти 
принесли автозаводці па Крас
ну площу.

Перед Мавзолеєм ідуть 
представники прославле
ного колективу електроме
ханічного заводу імені Во
лодимира Ілліча. Біогра
фій кожного з іісго робіт
ників невіддільна від долі 
рідного заводу, славного 
своїми революційними, бо- 

V -------------------

новими, трудовими тради
ціями. Десятки СІМ.ЄЙІІІІХ 
династій працюють тут. У 
сьогоднішніх псрпіот ран
цевих колонах поруч з 
батьками іі дідами йдуть 
їх сичи і внуки.

Нова хвиля радості проко
чується під Історичного музе о 
до Васильєвського спуску. Мі- 
йорять над колонами червоні 
стяги, паче сполохи тих вог
нищ. при яких проходити пер
ші маївки російської и проте- 
гаріату. Вогонь боротьби роз
палювали в серцях людей 
більшовики — члени великої 
партії Леніна. Комуністи — 
завжди правофлангові. 11а 
правому флангу вони і в пер
шої равневих колонах. Вони 
очолюють шеренги колективів 
заводу «Динамо», «Серп и 
Молот», Першого державного 
підшипникового і Першого го
динникового заводів, об’єд
нання «Большевичка» і комбі
нату «Красная роза».

Комуністи — на правому 
флангу в колоні заводу «Крас
ный пролетарий». Його ко
лектив рапортує в пей день

про досірокове занершепи-л 
планів першого кварталу і 
квітневих завдань.

Трудящі радянської сто
лиці ще раз продемонстру
вали МОІІОЛІІП'. єдність 
партії і народу, палке 
прагнення радянських лю
дей взяти позі |.єубежі в 
кому ністич І юм у б удів ни - 
цтві, намічені XXV з’їздом 
КПРС. У день Першотрав
ня тут, біля Мавзолею ве
ликого Леніна, радянські 
люди ще раз продемон
стрували перед усім сві
том, що перша у світі со
ціалістична держава несе і 
буде гідно нести факел, 
запалений Великим Жовт
нем. Твердою, впевненою 
ходою під прапором марк- 
сизму-леніпізму, від керів
ництвом Комуністичної 
партії йде радянський на
род уперед до нових І НО
ВИХ перемог.

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.)

йдуть 
«Кіро-

Київ
(Закінчення.

Поч. на 1-й crop.)

Гордо майорить над го
ловною магістраллю сто
лиці овіяний революцій
ною, бойовою і трудовою 
славою прапор тричі орде
ноносного заводу «Арсе
нал;» імені В. 1 Леніна, 
його несе Герой Соціаліс
тичної Праці, депутат Вер
ховної Ради УРСР В. П. 
Щербина. До 106-ї річниці 
з дня народження Ілліча 
знатний токар завершив 
виконання особистої пів
річної програми. 11а всю 
республіку пролупав пат
ріотичний заклик, з яким 
виступив передовий ко
лектив разом з трудівни
ками інших київських під-

приємств, — «60-й річниці 
Великого Жовтня — 60 
ударних декад!».

Весняні яскраві квіти, 
посмішки, дзвінкі пісні. 
Перед трибунами пропли
ває макет океанського 
траулера. 11а ньому кра
сується державний Знак 
якості —- свідчення доб
ротної роботи колективу 
заводу «Ленінська кузня». 
Зразки ударної праці по
казують тут сотні робітни
ків, техніків, інженерів. 
«Ювелірами монтажної 
справи» називають на під
приємстві бригаду Героя 
Соціалістичної Праці М. Р. 
Молодчеііка, яка стала 
справжньою школою для 
багатьох корабелів країни.

Над Хрещатиком лунають 
здравиці на честь радянських 
жінок. Про них — славних 
трудівниць, дбайливих мате
рів, активних творців кому
ністичного суспільства — з ве
ликою теплотою говорив на 
Всесоюзному партійному фо-

румі товариш Л. І. Брежнєв.
Разом з радянськими ровес

никами н святковій колоні — 
Іноземні студенти, які навчаю
ться у пузах Києва. Тільки на 
Україні нині здобувають ви
щу освіту 12 тисяч посланців 
110 країн світу.

Першотрапнеоа демонстра
ція в Києві яскраво і перекон
ливо показала тісну згуртова
ність трудящих Радянської 
України навколо рідної Кому
ністичної партії. її ленінсько
го Центрального Комітету. 
Політбюро ЦК на • олі з това
ришем Л. І. Бреж-ієвнм, їх рі
шимість внести гідний вклад у 
виконання величної програми 
комуністичного творення, на
кресленої ХХУ з’їздом КПРС,

1> ВЕЧЕРІ над малі.овпичц- 
** ми схилами Дніпра, гра
нітним обеліском, що висо
чить у парку Вічної слави, 
над площами і вулицями міс- 
та-іероя : асяялн різнобарвні 
гірлянди святкового фейервер
ку. спалахнули вогні ілюміна
цій, зазвучали пісні, музика. 
Тисячі киян і гостей столиці 
республіки вийшли на паро дні 
гуляння, радісно відзначаючи 
свято весни і праці.

ЛІнр. Першотравень, 
трудівники .комбінату 
воградзажбуд».

У святкових колонах — бу
дівельники тресту «Кірооогра і- 
сільбуд». обл міжколгоспбуду.

На площі — святково 
прикрашена колона трудя
щих Ленінського району. 
Яскоаві плакати, транспа
ранти резповідс.ють про 
трудові здобутки в ході 
соціалістичного змагання 
за гідну зустріч Першо
травня. А вони вагомі. 
План реалізації продукції 
виконано достроково, по
над завдання виготовлено 
різних виробів на мільйо
ни карбованців.

Відкриває колену завод 
«Черзона зірка».

Готуючи гідну зустріч 
святу Першотратня, ко
лектив підприємства до
строково, 26 квітня, вико
нав чотиримісячну вироб
ничу програму і виготовив 
понад план продукції на 
762 тисячі карбованців. В 
її числі — 847 сівалок. 
Червонозорівці достроко
во виконали урядове зав
дання — еиготосили і від
вантажили 
радгоспам 
сівалки.

За цими 
місткими рядками святко
вого рапорту — звитяги, 
ініціатива і пошук тисяч 
людей — робітників, інже
нерів, техніків, службов
ців. У червонозорізській 
колоні ми бачимо заспіву
вача змагання за достро
кове виконання десятої 
п’ятирічки — колектив 
бригади слюсарів, очолю
ваний делегатом XXV з’їз
ду КПРС, Героєм Соціаліс
тичної Праці О. О. Кошур- 
юм, Він зобов’язався 
виконати п ягирічку за чо
тири роки.

У колоні червонозоріз- 
ців крокує нова плеяда 
орденоносців, яких Бать
ківщина нагородила напе
редодні Першотравня за 
трудові успіхи в дев'ятій 
п'ятирічці. Серед них: 
слюсар 3. Р. Волощук, 
стернярка В. В. Полякова, 
газозварник В. М. Татаоов

колгоспам і
країни 19 703

короткими, але

та багато інших передови
ків виробництва.

Моя повноводна ріка, 
і тече людський потік, 
численною колоною швейників 
зображення державного Зна
ка якості. Понад десять виро
бів підприємтва удостоїлися 
цієї висоьсї відзнаці. Майже 

продукцію 
з першого

тече 
Над

—
Кіровоград

всю виготовлену 
швейники здають 
пред’явлення.

Першотравню 
трудові рапорти 
шеніи. випуску товарів широ
кою вжитку колективи запо
дів Імені Кірова. «Більшо
вик», «Червоний дзеркаль
ник», фабрик взуттєвої, кон
дитерської та інших.

Рапортують працівники тор-

складають 
про збіть-

гівлі. зв’язку, обласних і мі
ських організацій та установ. 
Тепло вітають трудящі міста 
працівників побутового обслу
жування — фабрик «Індпошит
тя’». « Побутмеб.ті», «Прогрес*. 
«Хімчистка», заводу «Ремпо- 
буттехпіка».

На площу вступають фіі- 
культурники. Ідуть колони 
спортивних товариств «Аван
гард». «Колос», «Буревісник» 
та інші. В їхніх рядах ми ба
чимо носіїв спортивної слати 
Кіровограда й області.

КІРОВОГРАД. ¥ святковпх колонах.
Спортсмени виконують різні 

вправи, демонструють силу, 
молодість, витривалість і 
красу.

Понад; тдві содини три
вав святковий похід тру
дящих обласного центру. 
Кіровоградці ще раз про
демонстрували спою непо
хитну вірність рідній Ко
муністичній партії і Радян
ському урядові, 
вість достроково 
шити виконання 
першого року п’ятирічки, 
успішно втілити в життя 
величні накреслення XXV 
з’їзду КПРС.

Святкові демонстрації 
пройшли в усіх районних 
центрах області.

готов- 
завер- 

завдань

Фоторепортаж s площі 
Імені Кірова В. КОВПАКА.
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Завтра — День радянської преси, 
свято всіх журналістів, робітничих та 
сільських кореспондентів. Багато з 
них шлях до газети починали з пер
шої невеличкої замітки про те, що 
найбільше схвилювало і запам’ятало
ся. Бажання поділитися радістю, роз
повісти тисячам читачів про хороше 
людину зрештою переростає в чудові 
ряси кореспондента, професійного чи 
громадського: небайдужісіь, творчий 
неспокій..

Сьогодні ми друкуємо перші заміт
ки школяріз. Хтозиа, може, саме ці 
невеличкі дописи є пробами пеоа 
майбутніх Михайла Кольцова і Тетя
ни Тесе? Тож зичимо великих успіхів 
нашим юним друзям,

ПОДОРОЖ 
В ІСТОРІЮ

Надовго запам’ятається нам, семи
класникам, екскурсія в сусіднє село 
Тернове Доброаеличківського райо
ну, яку організувала для нас учитель
ка української мови і літератури 

^►анна Яківна Болтинкова.
Ми зупинилися біля братської моги

ли загиблих радянських воїнів, по
клали до підніжжя пам’ятника буке
ти живих квітів. З хвилюванням слу
хали розповідь Ганни Яківни про ви
зволення села від фашистських за
гарбників.

А потім ми були там, де, за спога
дами старожилів, стратили трьох чер- 
воноармійціз.

Ця подорож тривала всього один 
день. Та скільки нового ми пізнали!

Юрій ЖИРОВ, 
учень сьомого класу Малоніль- 
шанської восьмирічної школи. 

Вільшанський район.

ДИВО 
СЕРЕД НАС

У нашому Будинку піонерів створе
но гурток юних кореспондентів. Я бе
ру участь у заняттях цього гуртка. 
Надсилаю вам свою першу замітку 

Григорія Коваля. У нього справді 
ц/'каве захоплення. Ось почитайте.

І ...Теплі материнські руки ніжно об- 
I няли дитину. А навколо сонце, ясний 

день щасливої Батьківщини. Дивишся 
і не віриш, що все це зображено на 
холодному металі. Не карбування, а 
диво, яке може створити людина за
хоплена.

Під умілими руками Григорія Ко
валя метал «говорить» промовисто. 
Недавно Григорій відвідував гурток 
карбування по металу в нашому Бу
динку піонерів. Ой, як складно було 
спочатку! Здавалось, і інструментів 
не добере, і метал йому не підкори
ться. Та велике бажання і наполегли
вість допомогли хлопцеві. Тепер його 
роботи експонуються на виставках, 
Карбування Григорія Коваля побува
ли і в обласному центрі, і в столиці 
України — Києві.

Ольга СЕРГІЄНКО, 
член гуртка юних кореспондентів.

і м. Новомнргород.

ЩО ЗАЦІКАВИЛО ЖЮРІ
У дні першого туру фес

тивалю дитячою самоді
яльного мистецтва в ро
бітничому селищі Побузь- 
кому відкрилася друга 
юнацька філателістична 
Виставка. Діти зуміли з 
допомогою марок показа
ти своє захоглеппя тим 
чи іншим видом мистецтва, 
Історією. Так, наприклад, 
членів жюрі зацікавили 
робот «Народна твор
чість» Слави Гераснмова, 
«Історія російського фло
ту» Петра Голоцвана (над

цією темою вій працює не 
перший рік), виконані з 
любов'ю до природи ро
боти Наталі Ларкіної, 
Олександра Харламова та 
Олексія Казакевича — 
«Хоровод пелюсток», «Фа
уна земної кулі», «Квіти— 
прикраса землі», цікаво 
задумана робота Галі До- 
ровськнх «Три сторінки з 
історії живопису».

Па виставні можна бу
ло побачити й колективні 
роботи юних філателістів: 
«Союз непорушний віль
них республік», «Паш пра-

Карпати, Алтай, Кавказ, Крим, Каре
лія... Хто з нас не мріяв побувати в цих 
чарівних куточках рідної землі, поми
луватися їх красою! Для членів турист
ського клубу «Чайка» з міста Світло- 
енська це вже не мрія — спогад. Тут 

побували під час своїх подоро
жей. І якщо три роки тому разом з ке
рівником «Чайки» Геннадієм Тимофее
вичем Назаренком вирушило всього 
кілька ентузіастів, то нині до клубу 
входять десятки робітників, службов
ців. Свою організованість, високий 
спортивний рівень «Чайка» показала і 
на обласних змаганнях з пішоходного 
туризму. Обидві команди Свіїловод- 
ська посіли перші місця, обійшовши

І І ЕРЕД війною відділом літзрат^рц в газе-
т і «Комсомолець України» завідував Фе

дір Швіндін. Молоді літератори знаходили в 
цього щирі поради і підтримку, багатьом 
вій дав путівку в життя, підписавши до 
друку щось вдале із перших проб. Я теж 
вчащав до привітного завідувача відділом, 
мої вірші, рецензії він це раз благословляв 
у світ.

22 червня, розбуджені на світанку гурко
том вибухів, завиванням спреи і пальбою 
зеніток, ми кинулися иа вулицю. Ніхто 
не знав, що трапилось. І я вирішив, що 
найкращу інформацію одержу б редакції. 
Майже через усе місто перебіг не переводя
чії подиху і вже через якусь голину підій
мався знайомими сходами. Хоч був вихід
ний, вже зібралися всі працівники. Обмі
нювалися думками, враженнями, повідом
ляли про бачене і чуте, а потім, пам’ятаю, 
велика група пішла до військкомату. Реш
та сіли за роботу.

— Добре, що ти зайшов, — сказав мені 
Швіндін, — сідай і лиши.

Що писати — цього підказувати не треба 
було. Слова лягали гнівно на папір, ставали 
рядок за рядком — хотілося висловити всі 
свої почуття. Десь після обіду поклав на 
стіл Федорові готового, переписаною начис
то вірша. Він прочитав, відірвавшись від 
паперів на стоті, і сказав:

— І аразд. піде.
Нас усіх поглинули невідкладні спраглі. 3 вини

щувальними батальйонамі: ходили про Псувати по
ля і ліс від диверсантів, допомагали розвантажу
вати якісь ешелони на станції, з виданими у ко
мендатур' гвинтівками несли патрульну службу, і 
тільки на третій день я знайшов час знову забігти 
до редакції.

— Так,- — зустрів мене Федір, — вірш твій вже 
читали, схвалили, іде в номер. Ти подивись, мо
же, на свіжу голопу ще щось підправиш...

Вій тут же поклав на столі віддрукований текст, 
і ми відразу сіли вичитувати. Окремі строфи я 
сам креслив, вписував нові рядки. Дещо правив 
своєю рукою Швіндін.

— Піди, друже, до дівчат в машбюро, хай вони 
вистукають начисто.

Через кілька хвилин приношу віддрукований 
новин текст на бланку. Швіндін заповнив його, 
підписав і взявся вже було чернетку перервати і 
кинути до кошика, та щось немов згадав, про
стягнув ті листочки мені:

— Візьми на згадку.
Наступного дня, в середу, 25 червня, в 

кіоску я купив газету «Комсомолець Украї- 

Зінл МОНЬКО, яку ви бачите 
на знімку, працює в обласному 
агентстві «Союздруку».

У Зіни Монько чудовий на
стрій не тільки тому, що на ро
боті справи йдуть добре. Мину
лого року з рекомендацією 
агентства «Союздруьу» вона 
вступила на третій курс заочно

го відділу Одеського електро- 
техіїїкуму зв’язку.

Текст і фото 
В. САРЖЕВСЬКОГО.

пор — прапор перемоги». 
До речі, ці роботи експо
нувались на VI обласній 
філателістичній виставці 
в Кіровограді. Перша з 
них удостоїлась бронзо
вої медалі.

Вже підбито підсумки. 
Тепер юні колекціонери 
готуються до другої рес
публіканської філателіс
тичної виставки.

10. ТУРПАК, 
керівник гуртка юних 
філателістів.

емт Побузьке.

«ЧАЙКА»
РОЗПРАВЛЯЄ 
КРИЛА
на шістнадцяти етапах представників 
обласного центру та Олександрії.

Зараз на картах прокладаються нові 
маршрути: попереду — літо. Туристи 
з-над Дніпра збираються на Алтай, до 
Карелії, готуються з похід по Кірово- 
градщині.

с. ТИШКО, 
керівник корпункту «Молодого 
комунара» в м. Свігловодську.

,)Молодий коліунАр(( 3 стар

кет

ни» № 147 (-1593), в якому була передруко
вана передова стаття «Правды» від 24 черв
ня, вмішувалося перше повідомлення Ра
дянського Інформбюро, замітки з фронту і 
з заводів та колгоспів. Тут же — нс иа тре
тій, а на другій сторінці — сюяи і мій вірш. 
Цю газету, разом з машинописною чернет
кою та іншими матеріалами я передав ма
тері. Колп фашист окупували село, вола 
все заховала під стріп у повігці

Кожному з нас випали у війну важкі дороги. 
Про Федора Швіидіна я доїло нічого не чув. Аж 
восени сорок четвертого року, копі ми стояли на 
Сандомирському плацдармі, зустрівся мені

ПЕРШИЙ
І Р Ш

сержант родзм з Сумської області, колишній вчи
тель, який знав Шчіндіна здається, навіть працю
вав разом з ним. Він I розповів, що Федір про
брався в окуповане ворогом село, згургуьав навко
ло себе друИв-піцпііьннкіа, випускав листівки, 
складав гострі сатиричні куплені. Гестапівці схо
пили його, кинули в концтабір. Але і там вій 
не склав зброї. Федора катували, піддавали 
нещадним тортурам і згодом розстріляли...

Тоді й спливли у пам’яті його слова: «Візьми 
иа згадку».

Коли демобілізувався з армії, почав шу
кати папери. Ллє мати забула, під який са
ме стріп вона всунула пакунок. Ми гострою 
шпичкою прошгурхалп всю стріху, та так 
нічого і не знайшли. Вже через багато років 
стару повітку сталії валяти, скидали трух
ляві’парки. Під одним із них раптом поба
чили загорнутий в полотнину пакунок. Ви- 
лн-іялі, поруділі аркуші лягли на моєму 
столі як спомин про далекі тривожні дні, 
про славного друга, про доблесть наших ра
дянських людей’ які з перших ДНІВ ВІІ1НЧ 
стали на боротьбу з ворогом і виконали 
свій священний обов’язок.

Олександр МОТОРНИЙ.

СОНЦЕ, КВІТИ...
На плечі я беру онука, 
В колону радісно іду.
На вулицях — оркестрів звуки, 
Знамена оі ненно цвітуть.

Нам Травень прапорцем махає,
А ми гукаємо в одзіт:-
— Привіт, веселий Пер помаю, 
Від нас обох привіт!

Ясні усмішки, ніжні квіти
Дарує дітям світлий Май:
— Нехай живуть маленькі діти, 
Щебечуть голосно нехгні

А сонце щедрою рукою
На землю сипле промінці.
Пісні могутньою рікою
Течуть, течуть у всі КІПЦІ...

Країною простує свято, —
У нього впевнена хода, —
Несе добра і світла факел, 
І факел миру і труда.

Роман ПОПОВИЧ.

ф Триває обласна спар
такіада Грудрезервівців. 
Черговим видом були зма
гання волейболістів, ЩО 
проходили в Кіровограді, 
Олександрії, ГаЙЕороні та 
Бобринці. Із 37 команд 
виявилися нзйсильніші в 
зонах, котрі потім розігра
ли фінал в Кіровограді. 
Переможцями серед мі
ських професійних техніч
них училищ вийшли коман
ди дівчат МИТУ № 7 
м. Олександрії та юнаків 
з Кіровоградського МПГУ 
№ 4. Найсильнішими се
ред спортсменів технічних 
училищ були юнаки і дів
чата першого і четвертого 
кіровоградських училищ. 
У сільських спортсменів 
пере/^огли дівчата з тре
тього Олександрійського 
училища та юнаки з Боб- 
ринецького училища № 2.

Наступний вид спарта
кіади — кульова стрільба.

ЗАВТРА-ДЕНЬ ПРЕСИВІД УСІЄЇДУШІ!
Газета «Молодий комунар» не змої 

ла б у кожному номері розповідати 
про добрі справи молоді «сієї області, 
якби не допомога десятків справжніх 
друзів преси — наших иозаштаміих 
кореспондентів, котрі з НОВИМИ ‘іудо 
ними патріотичними починами впер 
гаються до тисяч читачів, ставлять 
проблеми, розповідають, повідом : 
ТЯіОТЬ. '

і сьогодні, напередодні Дня радян 
ської преси, МИ хочемо ВІТ| усієї душі 
подякувати активістам «Молодою 
комунара»: делегатам XXV в’іздт 
КПРС бригадирові колективу слюсв 
рівскладальїшків заводу «Червоне, 
зірка» Герою Соціалістичної Праці 
О. Кошурку та шліфувальниці Кіро
воградського заводу тракторних гід
роагрегатів кавалерові ордена Тру
дового Червоного Прапора 10. Євту- : 
шенко, плавильникові Свіїловодсько- 
ю заводу чистих металів С. Тишку; 
хліборсбам-орденоносцям, бригади
рам комсомольсько-молодіжних трак
торних бригад В. Галушці та А. Хар- 
кавому; інженерам підприємств і ус
танов В. Головачу, В. Григор’єву, 
М. Ножнову; викладачам кіровоград
ських інститутів Л. Глазову, А. Ро
зенбергу та А. Саржевському; педа
гогам А. Рє пінку, Р. Дайдакулову, 
М. Стояну, М. Венцковському, І. Ка
рдиту, М. Родинченку, К. Лесьєву, 
К. Борисовичу; працівникам мі
ліції, прокуратури і суду В. Яни- 
шевському, Д. Ганському, П. Щер
бині, Л. Пут ач, А. Меренкопу,
A. Саеітку, С. Солодчснку; директоро
ві обласного держархіву О. Нагорно
му, старшому інструкторові обкому 
ДТСААФ В. Машуку; працівникові 
спортклубу «Зірка» В. Твсрдоступу; 
старшій піочервожатіи Глішської се
редньої школи Світловодською райо
ну Л. Левченко; культармійцям 
1Ô. Турпак, В. Тригубо'вій; митцям 
1. Казнадію, В. Остановку, В. Коро- 
ленку; товарознавцю ЦУМу «Кірово
град» Т. Бородіній; комсомольським 
працівникам І. Костенку, Л. Панчен
ко, В. Орлу, Л. Смикодуб, В. Влассн- 
ку, І. Грабку, Г. Гусейнову; журна
лістам В. Базилевському. А. Буду- 
лагьєву, С. Матусяку, Є. Халаберді,
B. Яценку, Р. Марченко, М. Житньо
му, В. Земнорію, К). Матівосу, В. Гон
чаренку, В. Саржевському, Л. Мирго
родському; фотоаматорам А. Печеню* 
ку, О. Локареву, Р. Грановському, 
М. Тернавському; студентам педінсти
туту Н. Варакуті га Л. Храпаченко; 
учневі Андрусівської середньої школи 
Світловодського району Л. Максюті 
і десятикласниці з Кіровограда 
Т. Смоленчук.

із святом вас, наші добрі друзі!

СІ УЛЕНТКА ІЗ РОВОГРА аського ГІЕДІІ/С ГИ 1 УТУ 
БУЛА1 ПР НЗ І?ро.'іК ‘'б Л ЛСНИХ ЛТА РЕСП УБ. Л І КЛ НСЬКИХ 
з.млглнь з художньо гімнастики. локлрев^
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У Бенавенту під час 
концерту на сцену вибігла 
маленька дівчинка в бар
вистому убранні і вручила 
Семенові Торбенку квіїи. 
Наш соліст підняв дитину 
на руки, приголубив її, 
усміхнувся до залу, при
вітно помахав букетом — 
і наче якась хвиля зруши
ла, зворушила глядачів. 
Зал потрясла бурхлива 
овація. Задоволена дів
чинка не спішила повер
татися до мами.

У цьому ж місті Слава 
Караман виявив, що пор
тугальська мова подібна 
до молдавської, якою він і 
добре володіє. Жителі J 
оточили учасника ансамб
лю і через нього, мовби 
через своєрідний місто
чок, кинулися навперебій | 
висловлювати вдячність 
нашим танцюристам за 
приїзд, за чудовий кон
церт.

Хвилюючою була зустріч із 
португальськими піонерами. 
Нас приємно вразила їхня 
клятва: «Ми, юні бійці Порту
галії, перед представниками 
радянської молоді даємо обі- 

I цяику: в міру сноїх можли
востей подавати допомогу 
батькам у боротьбі за щастя 

І батьківщини...». Не менш зво
рушливим для всіх наших 
хлопців і дівчат було виконан
ня під гітару юними патріота
ми «Інтернаціоналу» і «Гімну 
демократичної меледі».

Повсюди, де виступала 
«Юність», луна.’::» здравиці на 

. честь процпітаиіш Радянсько
го Союзу, КПРС, ПКП, Ле
нінського комсомолу, на честь 
дружби з радянським паро- 

; дом, яскравіли .лозунги і гас
ла па підтримку пролетар
ської’ солідарності трудящих 
світу.

Типовими були кінцівки кон
цертів. Влаштовувалися при
йоми в місцевих відділспн.іх 
Португальської комуністичної 
партії. Населення цілими на
товпами зустрічало і провод
жало «Юність» повсюди під
носили традиційні торти.

Надовго запам’ятається 
учасником тявпюгальпого ан
самблю і зустріч у Моптеморі 
з людиною похилого віку. По
бачивши. що до лацкана ного 
піджака прпхріппл» значок з 
силуетом Леніна, старий пс 
.міг стримати сліз. Тремтячи
ми руками він зняв значок, 
поцілував його як дорогоцінну 

В реліквію, вчепив знову, і пизь-
I ко-пнзько вклонився. Ного ко- 

В ротка розповідь про те. як
І йому довелося і5 років поие- 

В вірягпея у фашистських тюр-
■ мах. постала яскравим свід-

І чепиям політики тогочасного
■ режиму.

У невеличкому містечку 
Евора «Юність» стала 
учасницею традиційного 
відзначення місцеви/аи ко
оперативами свята весни. 
Пснад двадцять тисяч жи- 
теліг провели демонстра
цію, організовану прогре
сивними молодіжними ор
ганізаціями.

„Юністьв Португалії

РАДІСТЬ
ПОМІЧ
У БОРОТЬБІ

(Закінчення. Поч. в но
мерах за 29 квітня, і трав
ня).

ПРИГАДУЄТЕ фото, де і 
** вихоплено /лить заду- і 
ми, зосередженості на об- | 
личчі Генеральною секре- і 
таря Португальської кому
ністичної партії Алваро 
Куньяла під час зустрічі в 
Центральному Комітеті 
ПКП. Привертає увагу 
його теплий, проникливий 
погляд. За якусь мить він 
бездоганною російською 
мовою коротко висловить 
квінтесенцію всієї поїздки 
«Юності» по країні, влас
не, ту ідею, яку підніс ві
зит нашого і’.олективу до 
Португалії в такі гарячі 
дні.

Справді, ансамбль слаппг. не 
тільки радянську школу хо
реографії.' Багатьом скепти
кам, а чи іі просто не обізна
ним Ц життям у нашій країні, 
важко було повірити, що учас
ники «Юності» — самодіяльні 
артисти та ще іі (і.ечуваний 
подив!) студенти. Після пер
ших концертів місцева газета 
«Діаріо» висловила сумнів: 
«Як заявила ведуча, в ан
самблі ніби всі студенти, які 
у вільний час займаються тан
цями і збиранням фолькло
ру...». .

Га от А. Куньял — людина, 
котра на собі пізнала жорсто
кий- режим тюрми ПІДЕ, — 
досконало вивчив російську 
мову (він доброзичливо ви
правне одного разу навіть пе
рекладача. підкресливші», що 
«у росіян ця фраза звучить 
інакше»), абі» ще на ирок 
ближче стати до Леніна, до 
мети, яку висунула своєю 
програмою майбутнього ного 
рідна багатостраждальна Пор
тугалія.

Він просто сказав про те, що 
приїзд «Юності», її дев'ять 
» 
ківщііїїн — то велика допо
мога в їхній боротьбі. Справ
дилися слова фестивалю — 
«Радість у боротьбі», хоча до
сі лишаються ділки, які вва
жають їх несумісними з дер
жавними й партійними плана* 

, ми. «Ваш виступ. — наголо
си»» Генеральний секретар 
ПКП. — ще раз підтвердив, 
що радість досягається в бо
ротьбі. Як мені доповіли, тс. 
що ви показали па стадіоні 
імені Першого травня, було 
грандіозним і неповторним».

Алваро Куньял міцно 
потиснув руку кожному. 
А трохи згодом, коли нам 
подарували копії малюн
ків, які зробив А. Куньял 
у тюрмі, нам спало на 
думку: єсни відбивають 

• не тільки вправність його 
■ руки, а й пристрасть душі 

комуніста, людини-борця.

Ми згадували про те, що 
схвальна, доброзичлива 
реакція глядачів на кож
ному концерті мовби по
множеною стала 28 бе
резня на Лісабонському 
національному стадіоні 
імені 1 Травня, де відбув
ся Перший молодіжний 
фестиваль. П’ятдесят ти- . 
сяч глядачів щедро запла
тили оваціями за виступ 
«Юності». Успіх кожного 
номера стверджували гар
матні салюти. У фіналі 
концерту, коли знову на 
сцені невтримно здійняв
ся у величних рухах «Гімн 
свободи», над стадіоном 
могутньо злетів «Інтерна
ціонал». Учасники вже за
вершили урочисту компо
зицію, а стадіон тисячого
лосо продовжував співати 
партійний гімн...
П ОЖВАВЛЕННЯ в салоні 
** викликало повідом
лення бортпровідниці про 
те, що літак перетнув ра
дянський кордон і вже ле
тить над рідною землею. 
Скоро Москва! Відчував, 
що не тільки самому хо
четься вголос закричати 
про це. Салон ожив, роз
веселився, розсміявся. 
Хтось спробував пісню. 
Керівник делегації, заві
дуючий відділом ЦК 
ВЛКСМ Валерій Горчаков, 
бадьоро перемовляючись 
із працівником КМО СРСР 
Рудольфом Кузнєцовим, з 

концертів на землі його бать-, усміхом звернувся до ху- 
........ " дожнього керівника «Юно

сті»:
— Василю Сильвестро- 

вичу, ви ж хоч перепочи
ти дозволите хлопцям і 
дівчатам?

— Ні, ні! — лукаво за
перечив той. — Ми не 
тільки в Португалії нароз
хват. Ого, скільки дома 
роботи...

А жарт, неначе сон, що 
в руку. Вдома репетиції. 
Концерти. Знову репети
ції. «Юність» пам’ятає про 
дев’яту хлібину. Знає, що 
десяту треба здобувати 
самовідданою працею.

А. ДІГТЯР. 
Лісабон — Москва — 
Кіровоград.

• ЙДЕ МІСЯЧНИК ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ЧИ ГОРЯТЬ ПІДВАЛИ?
Останнім часом у місті Кіровограді 

почастішали загоряння і пожежі в .під
вальних приміщеннях багатоповерхових 
житлових будинків.

У підвальних сараях завжди зберігає
ться чимало різних горючих матеріалів, 
що значно утруднює ліквідацію пожежі, 
якщо вона виникає у якомусь із сараїв.

Бувають випадки, коли через нещіль
ності в перекриттях вогонь*]’ дим потрап
ляють па перші поверхи, де розміщую
ться магазини, ательє, установи, завда
ють шкоди, а іноді і знищують товаро- 
матеріальні цінності.

Пожежі в підвалах вшшкаїсть через 
байдужість дорослих і пустощі дітей з 
в опієм.

Начальники окремих ЖЕКів і домо-

1

Олександрійський радгосп-технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на стаціонарний відділ за спеціальнос
тями «Зоотехнія» і «Ветеринарія» та на 
заочний відділ за спеціальністю «Зоо
технія».

Технікум готує зоотехніків та вете
ринарних фельдшерів для роботи в 
колгоспах, радгоспах, племзаводах, 
и.темгослодарствах, державних стан
ціях по племінній справі, станціях 
штучного осі.мсніпня, станціях но бо
ротьбі з хворобами сільськогосподар
ських тварин та іп.

Крім основної кваліфікації кожному 
випускникові стаціонарного і заочною 
відділення присвоюються додаткові 
кваліфікації: - • . • •

шофера, техніка по штучному осіме- 
піпіпо сільськогосподарських, тварин, 
механізатора тварішііицькіїх ферм.

11а 1-й курс стаціонарного зоотех
нічного і ветеринарного відділень 
приймаються особи, що мають освіту 
за 8—9 класів.

Па 11-й курс стаціонарного зоотех
нічного відділення приймаються особи, 
що мають середню освігу.

На П курс стаціонарного відділення 
зоотехпіків-організаторів приймаються 
особи, що мають середню освіту, стаж 
роботи не менше трьох років та на
правлення з колгоспів і радгоспів.

Па 111-й курс заочного зоотехнічно
го відділення приймаються особи, то 
мають атестат зрілості

Строк навчання па стаціонарному 
відділенні — 3 роки і 6 місяців на базі 
нетговно-ссредньої школи та 2 роки і 6 
місяців на базі середньої школи; на за-

ПА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЇГ
очному відділенні — 2 роки І 6:місяців 
па базі середньої інколи.

Заяви приймаються: на стаціонар — 
на базі неповної середньої школи з . 
1 червня по 1 серпня, на базі середньої 
школи з І червня по 15 серпня, на за
очний відділ — з 1 червня по 1 грудня 
1976 року.

До заяви слід додати такі доку
менти:

Атестат в оригіналі чи свідоцтво про 
восьмирічну освіту, 3 фотокартки 
(3>(4 см), виписку з трудово; книжки, 
для колгоспників — виписку з кол
госпної книжки, довідку про стан здо
ров’я (ф. 286). • -

Вступні екзамени: на стаціонарному 
відділі — з І но 29 серпня 1976 року; - 
па заочному відділі з 31 серпня по 20 
грудня 1976 року з таких предметів: •

На перинні курс — з української або : 
російської мови (диктант), з матсма- • 
ТИКИ (усно). • : і

11а другий-курс стаціонарного . та 
третій курс заочного відділів з україи- ■ 
ської або російської мови і літератури 
(твір), з хімії (усію). • ’•

Па екзамени слід прибути аа ввили- • 
ком технікуму.

Початок навчання на стаціонарному • 
відділі з 1 вересня 1976 року? па заоч
ному відділі — 2 січня 1977 року.

Учні стаціонарного відділення забез
печуються стипендією та гуртожитком.*, 
на загальних підставах. • -

Заяви надсилати па адресу: м. Олек
сандрія, Кіровоградської області, вул..'. 
Діброви, 85, радгосп-технікум.
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Професїйно- 
технічне

І училище 
при Кірово-

Іградському 
м’ясокомбінаті
ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976—1977

про- 
на-

юна-

1

управлінь не стежать за 
протипожежним станом під
вальних приміщень.

Відділ пожежної охороні! 
УВС облвиконкому просить 

' і підприємств, Ор- 
мають жпг- 

фонд, перевірити

керівників 
тонізацій, що 
довий (‘ _ |__ (.......

етап усіх підвальних приміщень і вжи
ти зі ходів для
і:ої небезпеки; очистити 
під сміття. відремонтувати 
водку. Необхідно також категорично за
боронити користуватися у підвалах від
критим вогнем; у входах до.них повинні, 
бути двері з надійними замками.

Громадяни! Будьте обережні з відкри
тим вогнем у підвалах, тримайте їх у 
чистоті!

7) Наша адреса і теле^о

усунення пожсж-
ПРПМІІЦСІПІ'.І
електронро-

Ф. ДРАГАН, 
начальник відділу пожежної охо
рони управління внутрішніх справ 
облвиконкому.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

' Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

Б К 11222, Індекс 61197,

НАВЧАЛЬНИЙ
РІК

Училище готує робіт
ників для м’ясної 
мисловості. Сірок 
вчення один рік.

Училище приймає
ків віком від 17,5 року і 
старших, дівчат — віком 
від 15,5 року і сіарших з 
освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються 
стипендією в розмірі 18 
карбованців та квартир
ними 3 карбованці на мі
сяць, триразовим 
платним 
спецодягом 
ним одягом.

Під час 
практики 
грошову 
(третина від 
суми).

При училищі є вечірня 
середня школа робітни
чої молоді.

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

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

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

без-
харчуванням, 

та формен-

ЕИробнИЧОЇ 
одержують 
винагороду 
заробленої

ДИРЕКЦІЯ.

• молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

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

Зам. № 182, Тираж 69 000,

Кіровоградське 
технічне училище №
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК З ТАКИХ ’ ‘ .
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Увільнених з лав Радянської Армії: 
електрозварники, електромонтери, слюсарі-інстру^. 

ментальиики. ' л
Строк навчання 8 місяців. .
Учням, що встигають, виплачується стипендія 70— : 

80 карбованців па місяць. -:
Тих, що закінчили середню школу: 
слюсарі-модельники, слюсарі по ремонту обладнай- . 

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

па місяць, відмінникам навчання — 37 крб. 50 коп.
,3а виконані роботи в процесі виробничої практики 

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

Час навчання и училищі зараховується п трудовий, стаж.
В училище молодь приймається без екзаменів.
Початок занять в міру комплектування груп.

До заяви додаються такі документи: атестат про закін
чення середньої школи; свідоцтво про народженій» чи. пас
порт; приписне свідоцтво (військовий квиток); довідка з 
місця проживания й про склад сім’ї; характеристика зі шко
ли для осіб, що закінчили 10 класів; автобіографія; фото- 
нартии розміром 3x4 см. 0 штук. _ •

Звертатися па адресу: 316050, м. Кіровоград, вул. 
Декабристів, 26. Телефони: 2-35-31; 2-50-20. ;
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Олександрійське ЛІСІ1ТУ Л» 1
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Учи ніте готує висококваліфікованих робітників з. 

середньою освітою,’но закінченні училища учні одер- • 
жують диплом з присвоєним 3-розрядом за снеиіаль- 
вістю. Диплом дає право вступу у вищий .учбовий .; 
заклад. Учні, що закінчили уиилниіе па «добре» і 
«відмінно», направляються в технічні вузи і на ірже- .: 
иерио-педагогічні факультети. ;

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

строк навчання 3 роки;
токарі но металу; електрогазозварники; єлгосарі- 

електромонтажники; наладчики зварювального і га
зорізального обладнання; стюсарі механоскладальних 
робіт.

Па базі 10 класів, строк навчання 1 рік: 
машиністи мостових електрокранів (кранівники); 
токарі нз металу.
Для вступу на павяапня необхідно подати такі до

кументи: зайву і автобіографію, свідоцтво про осві
ту, паспорт або свідоцтво про народження.' характст: 
рпетику зі школи, довідку про профілактичні щеп
лення, шість фотокарток (розміром 5X6 см).

Зараховані в училище забезпечуються: з 3-річннм 
строком навчання: 3-разови.м безкоштовним харчу
ванням, вихідним і робочим одягом та взуттям. З . 
річним строком навчання — стипендією 'в розмірі^ 
ЗО карбованців па місяць.

Під час проходження виробничої практики учням 
виплачується 33 проценти заробітку.

Тим. хто потребує, надається безкоштовно гурто
житок.

Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища; Кіровоградська область, м. Олек

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

ч

І
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