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ЖНЕ сьогодніПОПЕРЕДУ
0 Косовиця ранніх зернових набирає темпу

0 Молоді жниварі Кіровоградщини вклю
чилися в боротьбу за право виборювати 
приз обкому ЛКСМ України і газети 
«Молодий комунар» «Золотий колос»

Петро ПІЩДНСЬКИЙ — колгосп імені
Леніна Голованівського району — намоло
тив 645 центнерів зерна.

Микола БОЙКО — колгосп імені Каліні- 
на Бобринецького району — 639.

Віктор СЕНДЗЮК — колгосп імені Кіро
ва Бобринецького району — 603.

Микола ШАХОВСЬКИЙ — колгосп імені 
40-річчя Жовтня Бобринецького району — 
495.

Василь КРАСОТА — колгосп імені Лені
на Вільшанського району — 462.

Юрій ПІДЛУБНИЙ — колгосп імені Кіро
ва Добровеличківського району — 449.

Микола ЛЕБЕДКО — колгосп імені Сверд
лова Компаніївського району — 447.

Олександр СТЕШЕНКО — колгосп імені 
Фрунзе Компаніївського району — 420.

Анатолій ОПРЯ — колгосп імені 40-річчя 
Жовтня Вільшанського району — 363.

Микола БИЧЕНКО — колгосп імені Фрун
зе Компаніївського району — 260.
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ПІСНЯ В ПОЛІ
ІІа засіданні комітету комсомолу кол

госпу «Україна» було вирішено проводити 
суботннки по заготівлі кормів. За словом— 
діло. Більш як по півтори тонни різнотрав’я 
вже є па рахунку кожного комсомольця. 
Ударно пройшов суботник і по заготівлі 
сіна.

Перед початком роботи в вічну зміну 
комсомолець Андрій Тарасенко вніс пропо
зицію організувати змагання на кращого 
скиртоправа. Одностайно вирішили: члени 
штабу «Комсомольського прожектора» Піна 
Потапова та Андрій Тарасенко но закін
ченні роботи мають підбити підсумки. До 
восьмої години ранку працювали.

Переможцями стали комсомольці Катери
на Криворучко, Валентина Патратій і Ми
кола Волоконнії.

В. ЯЦЕНКО, 
працівник онуфріївської районної га
зети «Соціалістичне село».

КЕРІВНИКИ КПРС 
ПІДПИСАЛИ НОВУ 
СТОКГОЛЬМСЬКУ 

ВІДОЗВУ
15 липня члени Політбю- 

ро ЦК КПРС, кандидати в 
члени Політбюро ЦК КПРС, 
секретарі ЦК КПРС поста
вили свої підписи під но
вою Стокгольмською ві
дозвою, яка містить заклик 
до всіх урядів і парламен
тів, політичних партій і гро
мадських організацій об'єд
нати зусилля в боротьбі за 
припинення гонки озброєнь, 
за роззброєння.

Відозву підписали това
риші Л. І, Брежнєв, Ю. 3. 
Андропов, В. В. Гришин, 
А. А. Громико, А. П. Кири
ленко, О. М. Косигін, Ф. Д. 
Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. 
Мазуров, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгорний, Г. В. Рома
нов, М. А. Суслов, Д. Ф. 
Устинов, В. В. Щербицький, 
Г А. Алієв, П. Н. Демічев, 
П. М. Машеров, Б. М. Поно- 
марьов, Ш. Р. Рашидов, 
М. С. Соломенцев, І. Й. 
Капітонов, В. І. Долгих, К. Ф.- 
Катушев, М. Р. Зимянін, 
К. У. Черненко.

Підписання керівниками 
КПРС Стокгольмської відоз
ви — це новий прояв тур
боти про зміцнення миру 
і міжнародної безпеки, 
прагнення партії і народу 
до дальших кроків на шляху 
реальної розрядки напру
женості, надання їй стабіль
ного, необоротного харак
теру- (ТАРС).

В З ЧАСОМ
, НА «ТИ»
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Ї^ТРІМКИЙ розгін — з пер- 
ших місяців року. Щоб 

Сіати володарем призу, по
трібно й фінішувати не менш 
стрімко». Так говорила комсо
молка з колгоспу «Зоря кому
нізму» Новоархангельського 
району Олена Кикаленко 
(Юхименко), коли стали відомі 
підсумки змагання молодих 
майстрів машинного доїння 
області за перший квартал. 
Тоді Олена була третьою, від
ставала лише від Ольги Коза
ченко та Валентини Парохонь- 
ко, а нині значно випереди
ла їх.

Олена Кикаленко протягом 
першого півріччя одержала 
3085-кілограмовий надій від 
корови.

Такого високого результа
ту — по 1866 кілограмів мо
лока від кожної корови в дру
гому кварталі — за попередні 
роки ще не добивався ніхто 
з молодих майстрів машинно
го доїння Кіровоградщини. 
Олена стала володаркою при
зу газети «Молодий комунар» 
за підсумками роботи в пер
шому півріччі. Вона встанови
ла ще один рекорд — за пів
року подолала тритисячний 
рубіж.

О. КИКАЛЕНКО:
—- Я, звичайно^ задоволена 

таким результатом. Травень — 

жовтень — період найвищої 
продуктивності тварин. Саме 
в ці місяці, використовуючи 
дешеві корми, тваринники ви
робляють значну кількість мо
лока. Головне — помітно зни
жується собівартість центнера 
продукції. У травні і червні й 
ми досяглії високих результа
тів, а ось у квітні було важко. 
Та мої подруги взяли добрий 
розгін. Разом з досвідченими 
майстрами успіху добилась і я. 
Високих показників у роботі 
хочу побажати тим, хто за
планував подолати чотирити
сячний рубіж, щоб усі вони 
випереджали час, були з ним 
на «ти».

Про доярку Несватківського 
відділка радгоспу Другого 
імені Петровського цукроком- 
бінату Олександрівського ра
йону Ольгу Козаченко, яка 
вже не вперше перемагає у 
змаганні серед молодих май
стрів машинного доїння, чита
чі чули не раз, а ось про ком
сомолку Таїсію Ковтун з кол
госпу імені Мічуріна Новго- 
родківського району чують 
лише вдруге. О. Козаченко на
доїла від кожної корови по 
2651 кілограму молока і зай
має друге місце. А третє — у 
Таїсії Ковтун, яка надоїла від 

кожної корови по 2512 кіло-' 
грамів молока.

Комсомольсько-молодіжний 
колектив колгоспу імені Мічу
ріна Новгородківського райо
ну вигідно відзначається се
ред інших. У боротьбу за приз 
включилася не тільки член 
цього колективу Таїсія Ковтун 
(у першому кварталі вона бу
ла на дев’ятому місці), а і їі 
подруги Зоя Плахотнюк та 
Любов Конопацька. З, Плахот
нюк надоїла від кожної коро
ви по 2747, Л. Конопацька — 
по 2302 кілограми молока. У 
змаганні серед молодих 
доярок вони — на четвертому 
й шостому місцях. *•

Трохи знизила темпи Вален
тина Парохонько з колгоспу 
імені Ульянова Голованієсько- 
го району. У неї—п’яте місце, а 
надій молока від корови — 
2373 кілограми. Порівняно з 
лідерами знизили темпи і
Світлана Гркгор з колгоспу іме
ні Леніна Долинського району 
та Валентина Славетинська з 
колгоспу «Дружба» Новоукра- 
їнського району. У цих майст
рів — відповідно сьоме й дев я- 
те місця. А на восьмому й де
сятому — доярки з Несватііів- 
ського відділка радгоспу Дру
гого імені Петровського цук- 
рокомбінату Євдокія Рогацька 
і Марія Чабан.

Г. Поклад з колгоспу імен'І 
на Долинського райг'У'

Понад 2 тисячі кілограмів / 
молока від корови надоїли та-І 
кож Г. Поклад з колгоспу імен’і 
Леніна Долинського райг'У' 
В. Опефіренко та В. А4і>’*нкО 
з колгоспу /мені Xу 3 їзду 
КПРС Бобринецько^ району, 
В. Футескул з/г.'оспу <<Прав- 
да» Добровеинк,вського ра" 
йону, Н. П’<ЛЧУН з колгоспу 

п '! Г.юванівського ра- «госія» ’
йону.____________________

м. КІРОВОГРАД.

БУДІВНИЦТВО В МІКРОРАЙОНІ ПО ВУЛИЦІ ВОЛКОВА. 
Фото В. КОВПАКА, ■*

У Центральному Комітеті Компаг’1 України

ХЛІБОРОБСЬКІЙ ЗШНІ-ПОР’ОННї ШГЇ
Цснтральний Комітет Ко/л- 

партії України прийняв поста
нову і затвердив організацій
но-політичні заходи в зв’язку 
з привітанням Генерального 
секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнева учасникам зльо
ту випускників середніх шкіл 
Костромської області, які ви
явили бажання працювати в 
сільськогосподарському ви
робництві.

Рекомендовано організува- 
ти широке обговорення при
вітання Генерального секре^' 

а Л. І. 
ря ЦК КПРС товар^,скник;в ; 
Брежнева серед ЗагаЛьноос- 
старшокласникірастю Героїв 
вітніх шкіл -7‘іраці, передо- 
Соціалістичі'щз^ спеціалістів 
БИКІВ вирггосподарстваі до_ 
сільсько’ кожного юнака і 
нести дівчини велич завдань, 
кожних XXV з’їздом КПРС 
ви2>звитку сільського госпо- 
п6тва.
ЦК ЛКСМ України, Міністер

ству освіти УРСР, обласним 
відділам народної освіти, об

комам, міськкомам, райкомам 
комсомолу, республіканським 
газетам, телебаченню і радіо 
рекомендовано активно по
пуляризувати серед учнівської 
молоді республіки значення 
починання випускників Кост- 
ро/иської області, а також іні
ціативу учнів Гельмязівської 
середньої школи Золотоні
ського району Черкаської об
ласті і Мартівської середньої 
школи Чугуївського району 
Харківської області по подан
ню посильної допомоги кол

госпам і радгоспам у високо
якісному збиранні врожаю та 
своєчасній заготівлі кормів 
для громадського тварин
ництва.

Передбачено здійснити си
стему заходів по залученню 
випускників середніх шкіл на 
роботу в сільськогосподарське 
виробництво, поліпшенню їх 
інформування про необхідних 
народному господарству спе
ціалістів масових професій, 
забезпеченню трудовлашту- 
вання молоді, яка дістала по
чаткову професійну підготов
ку. Запропоновано також про
вести рейди-перевірки по за
кріпленню юнаків і дівчат на 
виробництві.

Особливу увагу приділено 
створенню хліборобській зміні

колгоспне се«

України зобо- 
Київський мі-
У крпрефра ду, 

.----- - обласні,
Севастопольську мі-

належних умов для праці і по
буту, професійного вдоскона
лення. Підкреслено необхід
ність розвитку наставництва, 
направлення молодих трудів
ників у комсомольсько-моло
діжні колективи, рекомендова
но проводити урочисте посвя
чення молоді в 
лянство.

ЦК Компартії 
в’язав обкоми, 
ськком партії, 
ЦК ЛКСМ України, 
Київську і С 
ські Ради депутатів трудя'щ^ 
Міністерства освіти, сільського 
господарства, радгоспів та інм

республіки організувати викр- 
нання зазначених заходів.
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Життєвий шлях молодого токаря Олександрійського
доремонтпого заводу Олександра Скубія ще тільки починає
ться. Jа комсомолець уже встиг добре зарекомендувати се
бе. Він — ударник комуністичної праці. Нещодавно юнак 
відзначився в заводському конкурсі молодих верстатників — 
виготовив зубчасту муфту за двадцять дев’ять хвилин при 
нормі тридцять три.

11а фото: Олександр СКУБІП за роботою.
Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО. k

Майже на межі Новоук- 
раїнського і Малозисківсько- 
го районів, де 
та гранітними 
невелика степова річка Чор
ний Ташлик, — територія Ка- 
пустинського кар'єру. Тут 
працюють каменярі, 
незвичайної професії, 
відколюють від скель 
гранітні брили, котрі стають потім 
пам’ятниками, обелісками, фунда
ментами будинків, лицювальними 
плитками, меморіальними дошками 
або ж просто будівельним матеріа
лом — щебенем, цементом.

Капустинський граніт відомий 
усьому світові. Червонуватий ко
лір, гарний природний малюнок 
завоювали йому славу на міжна
родному ринку. Нерідко робітники 
кар'єру виконують спеціальні за
мовлення для зарубіжних країн. 
Нещодавно, наприклад, велику 
партію кам’яних монолітів відпра
вили до ФРН, Італії.

Читачам, певно, буде цікаво до
відатися, що при спорудженні мо
нумента Невідомому солдатові, 
бюста Яковлева, пам’ятників Фа
дееву, Янгелю в столиці нашої 
Батьківщини використано граніт, 
видобутий у Новоукраїнському ра
йоні. Мавзолей Хо Ші Міна, буди
нок посольства СРСР у Соціалістич
ній Республіці В'єтнам теж збері
гають тепло рук капустинських ка
менярів. У Кіровоградській облас
ті, з багатьох містах і селах Укра - 
ни — гранітні пам'ятники, обеліски, 
меморіальні дошки з цього ж таки 
червонуватого каменю. Як же його 
видобувають?

тече ску- 
берегами,

Тут
ЛЮДИ
Вони 
багатотонні

20 липзя року

КАМЕНЯРІ? НІ 
МАШИНІСТИ!

У більшості читачів процес 
бузання граніту асоціюється,

до-
мз-

буть, з вибухом. Але це не зовсім 
так.

Молоді наукозі співробітники 
однієї з кафедр Харківського авіа
ційного інституту вже давно трудя
ться над тим, щоб полегшити пра
цю каменотесів. 1970 року вони 
дали путівку в життя ручному тер- 
морізакові. Він зручний у роботі, 
допомагає підвищити якість видо
бутого каменю. Якщо раніше прак
тично неможливо було запланува
ти більш-менш точні форми моно
літу, то нині, із застосуванням різа
ка, проблему точних форм розз я- 
зано. Тепер у скелі роблять два 
паралельних надрізи, їх кінці з’єд
нують рядом висвердлених на та
ку ж глибину каналів, куди закла
дають порох. Вибух невеликої си
ли — і гранітна глиба потрібного 
розміру відколюється 
Так працювала 
1970 року, так 
й сьогодні. Та 
співробітники 
левський і Віктор Жданоз привезли 
до кар’єру нову машину — тристу
пінчастий терморізак. Діє він за 
тим же принципом, що й ручний, 
але продуктивність його у вісім ра-

від скелі, 
бригада коліїв з 

працює з оснозному 
ось минулого 
ХАІ Валентин Руб-

року

зіз вища. Зовсім 
потрібно тепер, щоб викроїти 3 мо
ноліту блок розміром, скажімо, 
6X6X4 метри. Практично габар-/ 
ти гранітних глиб необмежені, був 
би лише транспорт, якому під силу 
їх перевозити.

Працює на машинному терморі- 
заку молодий робітник Володимир 
Фока. Він разом з інженерами 
складав його, детально знайомизся 
з принципом роботи.

Тринадцять член а бригади І. М. 
Миценка і серед них комсомольці 
Михайло Миценко, Вячеслав Пеше_ 
хонов одними з перших на Україні 
випробували на своїй дільниці нову 
машину. Роботи по її вдосконален
ню лише почалися, ще далеко до 
серійного випуску, а звістка про 
триступінчастий терморізак ширм, 
ться від одного кар’єру до іншого. 
Навіть одна з іноземних фірм 
висловила бажання придбати лі
цензію на нову машину.

Творча співдружність конструк
торів авіаційного інституту і робіт
ників кар’єру робить новинку ка- 
меневидобувної промисловості все 
продуктивнішою і зручнішою в ко
ристуванні.

небагато часу

Ю. ДМИТРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара».

Поївшій 
зарубіжної 
науки
і техніки

Шестиколісний 
трактор

Фінська фірма «Валаїст» ство
рила шестиколісний трактор 
потужністю 150 кінських сил. 
Перевага пової машини поля
гає в тому, що завдяки третій 
парі коліс попа робить на 
грунт менший тиск, ніж зви
чайний трактор з чотирма ко
лесами (0,35 кілограма на квад
ратний сантиметр). Це сприяє 
збереженню структури грунту 
і полегшує роботу па дуже 

зволожених ділянках. При ви
користанні на заболочених 
грунтах трактор обладнують гу
сеницями. Швидкість трактора 
на оранці — 15 кілометрів па 
годину.

Відкриття 
індійських вчених

індійські вчені виявили, що 
часникова олія значно зменшує 
затвердіння кров >:г>с* і.х судин, 
яке викликає аг :у>ск і'-роз. Це

ВОПИ ВСТАНОВИЛИ, ПОВІДОМЛЯЄ 
агентство Самачар, на нові 
експериментів з крз глк.іми.

Новий сорт 
пшениці

На дослідній станції в Буча- 
нах (Чсхослопаччина) шляхом 
схрещування радянських сор
тів пшениці «Аврора» і «Миро- 
півська-808*. виведено новий 
сорт «БУ-10». За врожайністю 
він перевершує всі відомі сор
ти ІІШСШІЦЬ.

Засіб 
очищення повітря

Завдяки 1
бітумній емульсії

Японська фірма «Мацусіта 
електрік індастріал компані 
лімітед» розробила хімічний 
реагент, який видаляє з повіт
ря окисли азоту і сірки. Цс — 
пористі кульки, зв’язані цемен
том. які містять хлорид натрію 
і луги. Повнії реагент у десять 
разів ефективніший від активо
ваного деревного вугілля, яке 
звичайно застосовується для 
очищення повітря.

Цікавий і плодотворний дос
лід провели агрохіміки НДР - 
в саду-між молодими яблунями 
на поверхню грунту наноситься 
бітумна емульсія, яка створює 
плівку завтовшки один мілі
метр. Така плівка сприяє на
гріванню грунту і зменшенню 
випаровування вологи. Завдяки 
бітумній емульсії молоді яблуні 
не тільки почали значно швид
ше рости, а й краще плодоно
сити.

;

І

уСПІХИ трудящих Країни Рад у будівництві пово- 
го життя нерозривно пов’язані з ім’ям Володими

ра Ілліча Леніна. Втілюючи його ідеї і настанови в 
життя, ленінська партія привела наш народ до все
світньо-історичних перемог у будівництві комунізму. 
Для кожної радянської людини вона — зразок беззгі- 
вітиої відданості ідеям, справі свого вождя і вчите
ля. Це яскраво її переконливо продемонстрував XXV 
з’їзд КГІРС, який ще вінце підніс прапор ленінізму 
над планетою. Керуючись ленінським ученням, партій
ний форум визначив чергові завдання партії в галузі 
внутрішньої і зовнішньої політики, основні напрями 
розвитку народного господарства Союзу PCP, на
креслив величну програму будівництва комунізму. 
Прагнення трудящих втілити рішення з’їзду « жііттк 
вимагає дальшого підвищення їхньої свідомості та 
організованості, самовідданості на всіх ділянках ко- І 
муністичіюго будівництва. Як до невичерпного джере
ла натхнення і всеперемагаючої сили, звертається 
кожний із нас до вивчення ленінської спадщини, свя
то шанує і примножує революційні традиції тих. хто 
здійснив велику Жовтневу соціалістичну революцію, 
встановив владу Рад, переміг ворогів, злидні і неста
чу, побудував розвинуте соціалістичне суспільство.

Про це свідчать, зокрема, численні документи і матеріали, 
що старанно зберігаються и уважне вннчаю’іьпі в партійному 
архіві Кіровоградського обкому Компартії України та облас
ному державному архіві. Вони допомаїа юти усвідомиїн славет
не минуле, знаходити в ньому приклади вірності ідеям і 
справі В. І. Леніна, його партії.

Ленінське вчення про провідну роль робітничого класу, про 
союз з трудовим селянством у будівництві соціалізму нади
хало і закликало робітників повіту іідпо виконати свій інтер
національно-патріотичний обов’язок, робітники Єлисаветграда 
запевнили В. І. Леніна в тому, що вони під керівництвом 
Комуністичної партії, як справжньої виразниці волі і праг
нень трудящих, зуміють «втілити в житій всі ідеали, накрес
лені вашим великим розумом, який працює невпинно на ко
ристі. трудящих». У телеграмі В. І. Леніну робітники заводу 
«Червона зірка» і селяни Єліїсаветградського повіту підкрес
лювали, що «союз робітників і селян спаявся міцним цементом, 
який послужиіь твердим фундаментом для будівництва кому
ністичної о суспільства ».

Трудове селянство повіту використовувало кожну 
можливість для висловлення безмежної вдячності 
партії за проведення ленінської аграрної політики. В 
цьому переконують численні документи і матеріали 
архівів. Серед них — телеграма В. І. Леніну двадцяти І трьох комуністів і двох тисяч безпартійних села Ве
ликої Виски з побажанням успіху в остаточній пере
мозі соціалізму. Трудове селянство вітало ленінську 
програму, в якій передбачалося позбавлення їх від 
злиднів і куркульської кабали шляхом кооперування 
дрібнотоварних і розпорошених господарств, створец- 

Іііи великого високомехапізовапого соціалістичного 
сільськогосподарського виробництва. На думку селян 
Красвосільської волості Олександрійського повіту, ця 
програма «є єдиною програмою, яка веде нас, трудо
вий народ, на захист його інтересів і зміцнення доро
гоцінної свободи...».

В. 1. Ленін надихав трудящих і спрямовував їхні зусилля на L побудову соціалізму. Вітаючи в. |. Леніна, трудящі Єлпса-
,*е/’зо*”,І’’яза-|,ієЧ; Л<> 4-ї річниці Великого Жовтня лікві
дувати бандитизм і підбудувати народне господарство. Вони 

схвалили ленінське рішення про перехід до нової економічної 
політики, яка, на думку Аджамського волосного з’їзду Раді 
комнезамів, «цілком відповідає інтересам держави і народних 
мас». Трудящі Новогеоргіївської волості обіцяли В. І. Леніну 
«завжди на заклик пролетарського уряду йти невтомно на бо
ротьбу як з державною розрухою, так і на всіх тих, хто посміє 
підняти меч па пашу робітничо-селянську Радянську владу». 
Третій Єлисаветградськиіі повітовий з’їзд комнезамів допові
дав В. І. Леніну: «Ми твердо стоїмо на варті революції і впер
то просуваємось уперед па фронті праці».
І-ІО/КШІИ виробничнії колектив прагнув пласкою

1 працею справит и вирішальний вплив па підви
щення авторитету Країни Рад і прискорення світового 
революційного руху. З пагоди 5-ї річниці Великого 
Жовтня робітники Маловисківського цукрозаводу за
явили в телеграмі В. І. Леніну, що відкриттям вироб
ництва вони вносять «свою частку праці у твою

НАТХНЕННЯ,
ДЖЕРЕЛО

СИЛИ І ЙШИОГ
велику справу». Під час обговорення (і, 
пя за пропозицією В. І. Леніна Союзу сгворсц- 
ська районна Рада робітничих, селянськії-.1, астщцв- 
армійськпх депутатів проголосила: «В Соїб чериоію- 
ських Соціалістичних Республік хай живе У» ’ адян- 
Соціалістпчіїа Радянська Республіка». чііська

Тяжким болем віддалася звістка про смерть В. 1. JK 
серцях мільйонів. Разом з усіма пародами країни труа в 
Єлнсаветградщинн на багатолюдних траурних мітингах, збоці 
засіданнях клялися твердо йгн не ленінському шляху, іісухи;. 
по виконувати заповіти вождя під керівництвом створеної bus 
партії. Численні документи і матеріали архівів.красномовно 
свідчать про глибоке розуміння трудящими псесвітиьо-історнчно- 
іо значении ленінізму, про їхню непохитну волю і иездолипне 
прагнення вчитись, працювати і жити за ленінськими запові
тами. Працівники зв’язку Єлисаветграда. які першими почу
ли про смерть В. І. Леніна, висловили впевненість у тому, що 
його великі заповіти «з подвоєною енергією і темпом прово
дитимуться в життя не тільки трудящими Радянської о Сою «у, 
але й у всьому світі». «Одержавши сумну звістку про кончину 
дорогого Володимира Ілліча Леніна, вождя СРСР і світового 
пролетаріату, глибоко сумуючи з пргводу його смерті, ми за
являємо, — писали робітники заводу «Червона зірка». — що, 
незважаючи на тяжку втрату, будемо працювати дія відрод
ження нашої промисловості І зміцнення СРСР і виконаємо всі 
заповіти Ілліча».

У цю тяжку хвилину трудящі клялися наполегливо 
н послідовно зміцнювати під керівництвом партії бра
терську співдружність радянських націй і народностей.

І
^^ЕРЕД робітників почався масовий рух за вступ до 

ленінської партії. Враховуючи розмах цього руху. 
Пленум ЦК РКП (б), який відбувся 29—ЗІ січня 1924 
року, визнав, що смерть вождя сколихнула, пробуди
ла сотні тисяч робітників. Пленум оголосив Ленінський 
Кризов у партію робітників від верстата. Цей призов 
знайшов палкий відгук серед трудящих Єлисаветград- 
пипш. Заяви надходили від робітників як індивідуаль
ні, так і колективні: від груп, цехів, майстерень, заво
дів. До Єлисаве гградської міської парторгавізації 
заяви з просьбою прийняти в лави партії з 24 січня по 
Ь лютого подали 186 робітників. Керівники парторга- 
нізаци Гайворона сповіщали про те, що тільки за тим 
місяці після смерті Ілліча надійшло близько 200 заяв. 
Під час Ленінського призову Єлисаветградська парт- 
оргашзащя зросла на 640 чоловік. Активно й органі- 

Леі.|",сьм"ї пРЧЗОв у Зиам’янці, Боб- 
рішці, Малій Вист, Новомнргороді, Компаїнївиі

Значна частина архівних документів і • Ц
про проведення організаційної матеріалів розповідавВ. і. Леніна "серед’"них про.о^Т’чие. ......  •"аМ’Я"
окружної комісії, створеної окружним викшГкХ ^»ешальної 
лосила г. березні цед поку копку»«- 1в,’ко,"'Омом. яка ого- 
В. 1- Леніну, про встановлення і ві і^піиЛ? ,,ам ят,,,иіа
ектом ленінградського ску.і-.пгора Г М ят«»“<а ла про-Рі’шнці Великого Жовтня „а п юнИ Р^иЛ ';‘ЄР«а * ДЄНЬ 8''*
Свободи, а нині парк імені В і‘ Леиіга^ОлФ.ц'К<во,,а ж 
урочистому мітингу з пагоди вста..«1 “а оага1 ^тисячному 
лешиу „редегавщїкп робИ«..,к?ГГ°Л’"",Я ₽’.Г’ ЯТ""!'а ’’
ї .'іікіопада 1925 року прийшли резотюц?» "Каі,с-11’ад.цшш 
вірність заповітам Ілліча. ’ ОЛІОЦ,Ю’ в "ми клялися на 
"|“РУДЯЩІ Єлисаветградщини схвалили вішення 

про створення музею ревочюиії Оі-пх -іс , .РШК, ,Я І ком звернувся ло громсдс^мз закХм гоо'Х 
експонатів ло цього. Для увічнення ||а , '1’0° І6У
Леніна його їм я присвоювали школам, дитячим бх тш - ' 
кам, лікарням, кращим підпвиємггнлхт " ■
кітнім закладам У містах і <-е ’ к>льтУР«О’0г-
ЧИТЬ 58 пам’ятників В. І.' День у його'ь.'"'"' “"С°' І 
........... . 16 сіл і селищ. 60 кочені„ У "0СЯІЬ і 
площ і проспектів, із павчальї, х [ , е “’ ■ '“У"“'”
клалів, ІЗ районних та багатот 3*'
шоііує 47 леїішськп.х музеїв і 527 кімнат азст’

В архівах багато документів і -- •’ -

І

І
свілчать і 

Щіінп пам’ять про В І Леніна нті Щ ІЧ1Р°В01'Рал- І 
вче.,1Іп Наш край, „р'о ЙХТГ Йїій I 
глуху І відсталу окраїну царської Росії пепствоонв™ I 

а ного накресленнями у внсокорозвштЛштЖ^ I 
хагпаппг обнять Ук-пої,.«.~ ‘"Дзстріаль- •хаграрну область Української' РСР**За вщіикТ^хтгії- 
лок виробництві зерна, цукрових Их-пат/ш ' '
пішім інших сільськогосподарських’ 1роду|іті0"''и № 
ласть ікопанпя соціал стичних- г в’ за 'сші Кіро. року нагороджено ™±о“Ла"Ь иа™1' °®’ 
свої здобрадшіииі сповнені пйи,-чп^тіЛЄ'"І,а’ ТІ’ІДЯ' 
з’їзду КПКв праці, успішно1 „,;Х™ „КшХХХ’ 
мушзму. .роботи ГІДІ,„І, внесок у

завідуючий к
сытого інститут,ою j КПРСІ: ТУАЗОВ,
побудування. Чльськогосп«;. І М’овоград-

Длрського машн-
І

чг X



20 лхаяя і. ОТ 3 року* „Молодяі к о эту стар" 3 сшор

І МЕНІ ЩИРО
ВСМІХАЮТЬСЯ
ЛЮДИ...

«Є в радянській літера
турі досить рідкісний тип 
письменника, що сполу
чає з собі хист мистець
кий і пристрасть приро
дознавця: такими були
Арсеньєв, дослідник да
лекосхідної тайги, котрий 
лишив нам хвилюючий 
образ свого друга Дерсу 
Узала, Пришаін, справж
ній поет російської при
роди...

Людиною такого скла
ду уявляється мені... Пав
ло Ловецький, ветеринар
ний лікар за фахом і 
натхненний природолюб 
за життєвим покликан
ням», — так писав Олесь 
Гончар у рецензії на кни
гу нашого земляка «Крізь 
марева степів».

Народився Павло Тодо- 
созич на Дніпрі, в селі 
Куцеволівці. Працював у 
вівчарських радгоспах Ка
захстану, Кубані, Тазрії.

Жадібний до знань, він 
закінчиз Новочеркаський 
ветеринарно - зоотехніч
ний інститут і (одночасно) 
музичне училище (1931) та

Перу Лззэцького нале
жать також повісті: «Го
мін Зеленого клину» 
(1968), «Друг Куш» (1973), 
«Ой, лісики-бісики» (1974).

- © ВОНИ З К1РОВОГРАДЩИНИ -

Павло

біологічний факультет Ро
стовського університет/ 
(1940).

Друкуватися почав з 
1931 року. Окремими ви
даннями вийшли збірки 
оповідань: «На власні очі», 
«Перші стежки-доріжки» 
(1962), «Билиці з дизо- 
краю» (1964), «Крізь ма- 
реаа степів» (1972), «Гори 
кличуть у гості» (1972).

1971 року у «Веселці» ви
йшла книга вибраних тво- 
різ «Билиці з дизосаіту». 

Павло Тодосозич жив і 
працюззз у місті Меліто
полі Запорізької області, 
де й помер у листопаді 
минулого року.

В. ЧАБАНЕНКО, 
краєзнавець.

Народилась Оксана Степаненко у селі Злинці. По закін
ченні десятирічки працювала на Іллічівському суднобудів
ному заводі. Мріяла про вступ до вузу. Але...

«В двадцять років я тяжко захворіла, Вже дев'ять років 
точиться за а ?:;ла боротьба зікарів ;а моє життя, — шипе 
Оксана у листі до редакції, — поезія стала для мене сво
єрідною зброєю проти підступної иедуїк».

Чесні і мужні слова нашого сучасника. Вірші Оксани прой
няті сонцем, світлою вірою у майбутнє і якоюсь тремтлн- 
есю любов’ю до отчої землі, до людини праці — хлібороба, 
лікаря, вчительки. Цс — оптимізм високого польоту.

1 хочеться, щоб ііоєтічіі крила поетеси міцнішали з кож
ним днем у її такому нелегкому, але гатхкекпому леті.

• ♦ ♦
Земле рідні! Яка ти роз іішна; 
Зеленіють веселі поля, 
І ясніє під небом пшениця. 
Стиглий колос додолу схили.

, Дуже хороше жиги Я творити
р На оновленій, отчій землі.

Зустрічаючії сонце, радіти. 
Що пливуть над селом журавлі.

Оолодіїинр 
БОНДАРЕНКО

$ • •

Призвичаююсь... Минає біль поволі, 
Спогади розтанули з імлі. 
Скільки ще доріг в моєї долі? — 
Більше, аніж є їх на землі! 
Це вони з неспокої тривожнім 
В душу уливаються мою...
Ні, до болю звикнути не можна — 
Просто я терплячішим стаю.

ЗІЗНАННЯ
О. І. ВЕРСАЛЮ 

Любий вчителю! Математики 
До пуття я ніколи не знав, 
Комахою, вгрузлою з патоку, 
Серед формул себе почузаз. 
Але совість юнацька чиста — 
Зрозумів, не без вплизу двійок: 
Можна всі поділити числа, 
Лише нуль поділити ніяк. 
Математик поганий з почта, 
А любозі на всіх стає:
У чисельнику — люди планети,
У знаменнику — серце моє.

ТИХО ПАДАЄ ЦВІТ
Тнхо падає цвіт, наче роси,
На дівочі омріяні коси.
1 здається, в пелюстках тих
Єсть краглини надій золотих.
Тихо падає цвіт, мов сніжники,
На кущі молодої ожини.
5 здається, пелюстки білі, —
То дівочі «та прудкокрилі.
Тихо падав цвіт яблуневий
На пробуджену землю травневу.
Той білий цвіт, немов чое життя,
Вдивлік тьсн у світле майбуїти.

РОЗДУМ
Чому світ такий гарний, казковий?
Чому хочеться пісню співати?
Чи тому, що в цей вечір чудовий
Мені хочеться квітку зірвати?
Чому в думці безладна панує?
Чому серце щемить від страждання?
Чіі тому, що па світі існує 
Неповторне і ніжне кохання? 
Чому ніжність і і серденька лине? 
Чому радість наповнює груди? 
Чи тому, пін в тяжкі ці хвилини 
Лісні щиро всміхаються люди?

О. СТЕПАНЕНКО.
Село Злинка.

’ Маловнсківський район.

Самодіяльний народний хор «Веселка» Будинку культури Олександрійською електромеха
нічного заводу здобув неабияку популярність серед робітників. У репертуарі художнього ко
лективу — народні українські й російські пісні, сучасні твори радянських композиторів, жартів
ливі співанки.

Оці веселі дівчата, учасниці «Веселки», — часті гості трудівників багатьох підприємств 
шахтарського міста, хліборобів району.

Фото Р. ГР,\НОВСЬКОГО.

БІЛЯ кіоска малюк легенько смикає ма
му за руку, благально зазирає в очі:

— Купи мені книжечку. Он ту гарну, ма
льовану... Віршики? Згоден. Буду вчити. 
А вони цікаві? Сам дізнаюсь?..

І ьже но якійсь хвилі часу щасливе хлоп'я, 
затиснувши під ручкою жадану книжку, 
дріботить поруч мами і продовжує:

— Ти меті допоможеш прочитати про 
жовтенькі колосочки, га? А ‘ ого там у дів
чинки кіски схожі на сонечко?., 
той хлопчик не зробить мете
ликові нічого поганого? Я від
пустив би його на волю. Бо він 
гарний... ІИкідничок? Ти каза
ла так і на мене, та мене ж не 
ловлять у. сачок. Я малий? А 
метелик ще менший... Мені Ірка 
вчора про жука читала. Він 

^сильний... А ще є равлик; Ірка 
вміє. каже на нього 

лавлпк... Я не дражнюся з неї, 
сказав, щоб не сміявся. Бо Ірка 
тає нам і розказує казочки...
теж... Ошо книжечку всю геречитаю сам. 
Не віриш? А я тобі порозказую, і.ро що там 
писано...

Малий згадає ще й про каченяток на 
езері, про білочку і трц грибочки в лісі. 
Мама потай навіть здивується: і як Славко 
встиг так багато запам'ятані?

Малеча — допитливий народ. Дошкільня
та щодня приходять додому з безліччю за
питань. Адже їхній вік — то чарівна пора 
пізнання навколишньою оточення, пора не
звичайних зустрічей із днвосвітом і перших 
знайомств. Малюки захоплено розкривають 
очі на речі, які нам здаються буденними, у 
захваті від снігу і дощику, для них сонечко 
— жива істота.

Дитина — вдячний слухач і глядач. Теи- 
Г дітна душа вхпииає ра:-ом з повітрям усе 

добре і зле. Гай-гай... Зізнайтесь: як хочеть-

ся, аби малята виростали чесними, справед
ливими, працьовитими, сильними!

Та час відкрити оту книжечку н прочи
тати: Євген Железняков, «Ходить весело 
вітрець», видавництво дитячої літератури 
«Веселка», Київ, 1976. Так, так. порадійте 
татусі і матусі: паш земляк подарував ва
шим дітям гарну збірку віршів Гарну ще іі 
тому, що оформлена книжка напрочуд ви
разними, дохідливими для малюків (і, 
лом,

іага-
талаповитими) малюнками відомої ху-

і Серьожці 
хороша, чіі- 
Я навчуся

Книги наших земляків

до дітей
дож пиці Софії Караффи-Корбут.

Легкі, теплі, наспівні, вірші Євгена Же
лезнякова ведуть своїх читачів переважно 
стежками природи. Автор, вибравши вдат- 
ний путівець, крокує поруч малюка і від
криває перед ним непересічні горизонти. 
Скільки втіхи малому читачеві!

Поет ніжною барвою слова зачудовано 
торкається весни, і в вій бринить не тільки 
Снів жайвора, а й «перший гуркіт тракто
рів для колгоспних для ланів». Переймаю
чи естафету, цю своєрідну подорож про
довжує вітрець, який

По колгоспній ниві ходить
Та важке колосся клонить,
— Гарні, гарні пшениці!
В мене колос у руці.
Золоті, иахкі icjiuiiiiii —
Ніби сонечка краплини.

Та, мабуть, отой паш хлопчик, Славко, 
задав би «дяді Євгену» хоч кілька «своїх» 
запитань. І серед них, очевидно, були б: «А 
що роблять із зерняток? Печуть хліб? Я

люблю свіжий, смачний хліб... А бублики— 
це теж хліб? І печиво?..».

Поки пост відповідатиме хлоп'яті, нам із 
щирим схваленням слід зазначити: Євген 
Желєзняков успішно долає відому вікову 
розбіжність. Він ис тільки вміє сам при
дивлятися до всьою очима малят, а й, ро
зуміючи дитячу психологію, спонукає до
шкільнят судити про речі і явища трошки 
доросліше. Автор не просто збуджує дитя
чу цікавість, він, овіваючи малюка пастель
ними картинками, захоплює його уяву 
ненав’язливою, прозорою образністю по
етичних рядків. Євген Желєзняков здатний 
помітити реальні деталі, які тільки в дитя
чому сприйнятті асоціюють до незвичайних, 
ніби вперше бачених, картин:

Бігли гуси та іі на став,
Та іі на став.
Мимо скошених отав,
Та іі отав.
Мимо копаїїкн-крниііці,
Кучерявої вербиці
По росі ЛЯГЛИ сліди —
До води та іі до води.

Підкажіть малятам мелодію — просту, 
легку, і вийде гарна пісенька. Влучна рима, 
велика кількість голосних — це, безпереч
но, сподобається малечі.

Прошкувати за табунцем гусей далі, вчитую
чись у малюнок осені та добираючись до біло
сніжної тими, міі не будемо. Це зроблять самі 
малята, а такі допитливі з них, як наш герой 
Славко, ще іі висунуті, перед постом безліч своїх 
«чому? ».

Перша книжка. Безумовно, автор прагнутиме 
більшого. Йому вдалося уникнути дидактики, 
прямолінійних повчань, сухості в гарній збірці. 
З досвідом приходить майстерність, а за нею— 
вміла гра словом, переливи барв фантазії, каз
кові прийоми, гіперболізація. Малюки вдячні бу
дуть за ширше використання художньої палітри, 
сюжетних ходів, розширення тематики.

Тож побажаємо Євгенові Жслєзиякову 
ще більшого творчого неспокою на благо
датній і відповідальній ііиві дитячої поезії.

А. НЕЧИТАЙЛО.

ОЛІМПІАДА 
ВІДКРИТА

Вранці 17 липня Монреаль 
прокинувся знаменитим на весь 
світ. На перших сторінках га
зет, що приходять у прес-центр 
«Олімпіади-76» з десятків кра
їн, панують три слова: «Мон
реаль: відкривається Олімпіа
да!». Ціп події присвячені бу
ли і всі ранкові передачі теле
бачення і радіо.

...Відкриття Олімпіади відбу
лося о 22 годині за московським 
часом. Тут цс був розпал дня. 
Додамо, святкового дня 
Саме так — прапорами, транс
парантами багатьма мовами, 
міддю духових оркестрів — зу
стрів Монреаль церемонію від
криття XXI Олімпійських ігор.

15 година монреальського ча
су. Звук фанфар за традицією 
стан сигналом до урочистого 
маршу делегацій, який, як зав
жди, відкрили представники 
батьківщини Олімпійських ігор 
— Греції. Кожну делегацію три
буни зустрічають громом оп
лесків.

Коли велика частина зелено
го поля була зайнята струнки
ми рядами олімпійців, настала 
черга посланців Радянського 
Союзу.

Радянська команда — одна з 
найбільших на нинішній Олім
піаді. В її складі — кращі з 
кращих спортсменів країни. Се
ред них — люди найрізноманіт
ніших професій, представники 
всіх совиних республік, жителі 
різних міст і сіл нашої країни. 
Олімпійці — цвіт радянського 
спорту, сгарт їхніх рекордів і 
перемог — в масовості і доступ
ності спорту для мільйонів лю
дей в нашій країні. Радянська 
держава, партія виявляють ве
личезну. повсякденну турботу 
про розвиток фізкультурно- 
спортивного руху, в рядах яко
го налічується сьогодні понад 
50 мільйонів чоловік.

Олімпійський рух, в якому 
паша країна бере участь вже 
25 років, для нас — одна з мож
ливостей втілення в життя 
принципів мирного співіснуван
ня держав з різним суспільним 
і полі пічним ладом.

Радянські спортсмени — ви- 
.знані фаворити Олімпіади. З 
шести попередніх літніх ігор, в 
яких виступали атлети СРСР, 
вони на чотирьох перемагали в 
командному заліку, один раз 
поділили першість з спортсме
нами СШЛ і лише раз поступи
лися першим, зайнявши дру-е 
місце. Чотири роки тому в 
Мюнхені паші олімпійці вста
новили своєрідний рекорд, за
воювавши 50 золотих медалей. 
Такс не вдавалося жодній 
команді за всю історію сучас
них Олімпіад.

Важко описати ентузіазм три
бун, з яким була зустрінута на 
полі стадіону колона господа
рів ігор. І гості, і жителі країни 
«кленового листа» аплодували 
не тільки спортсменам, а й ор
ганізаторам XXI Олімпіади. Ад
же нерідко на її «небосхилі» 
збиралися такі темні хмари, 
що проведення Олімпіади в 
строки, визначені МОК, стави
лось під сумнів. Цю несприят
ливу «погоду»! над Монреалем 
створювали і інфляція, яка де
далі збільшується на Заході і 
яка надмірно роздула початко
вий кошторис витрат, і махіна
ції підрядчиків, і трудові кон
флікти. які часто виникали на 
будівництві олімпійських об'єк
тів.

...Парад завершено. До олім
пійців звергається з привітан
ням президент Міжнародною 
олімпійською комітету лорд 
Кіллапін. Потім до мікрофона 
підходить англійська королева 
Єлизавета II, яка формально в 
главою канадської держави, І 
оголошує XXI літні Олімпійські 
ігри відкритими. Величезний 
хор у супроводі оркестру вико
нує олімпійський гімн, а по 
флагштоку поволі піднімаєіьси 
олімпійський прапор.

Під грім, гарматною салюту 
на біговій доріжці з’являю
ться... двоє: факел несуть юнак 
і дівчина, вперше за 80-річііу 
історію літніх олімпіад пред
ставники «сильної» і «прекрас
ної» статей поділили честь за
палити олімпійський погоні..

Факел несуть іі’ятпадцятиріч- 
іиїй С.тефан Пріфоіггси з Мон
реаля і шістнадцятирічна С.ан- 
дра Хендерсоп з Торонто. ЦІ 
спортсмени представляють дві 
канадські провінції, які є госпо
дарями Олімпіади. С. Хеіідср- 
сон — студентка коледжу о То
ронто. Улюблений вид спорту— 
гімнастика. С. Пріфоитсн — та
кож студент коледжу, захоп
люється легкою атлетикою.

Минають лічені секунди, і -а 
опальній чаші спалахує пргоііь 
XXI Олімпіади. Піднятий спе
ціальним пристроєм на 50-мст- 
рову висоту, пін сяятиме наче 
маяк для спортсменів усі І(І 
олімпійських днів. Олімпіаду 
відкрито!

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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запрошують •= інститути.' кетшта 
ответе®?

Миколаївське 
міське 
професійно- 
технічне 
>чи.вище Ло 15
ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976—1977 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує:
на базі 8 класів — май- 

стрів-виноградарів, май- 
єтрів-питомниководів.

Приймаються юнаки й 
’ дівчата не молодші 15 ро

ків.
Строк навчання 1 рік.
На базі 10 класів: май- 

стрів-садоводів.
Приймаються юнаки та 

дівчата не молодші 17 ро
ків.

Строк навчання 1 рік.
Зараховані до училища 

забезпечуються гурто
житком, стипендією та 
підручниками.

Встигаючі на «відмінно» 
отримують підвищену сти
пендію на 25 процентів.

В період проходження 
виробничої практики всі 
учні одержують 33 про
центи від заробленої суми.

При училищі працюють 
9—10 класи вечірньої за
гальноосвітньої школи.

Початок занять 1 верес
ня 1976 року.

Зарахування до учили
ща проводиться без вступ
них екзаменів по пред’яв
ленню таких документів: 
заява на ім’я директора, 
документ про освіту, сві
доцтво про народження 
або паспорт, медична до
відка (форма № 286), три 
фотокартки 3X4 см, до
відка з місця проживання.

Документи можна виси
лати поштою та пред’яв
ляти особисто.

Професійно-технічне училище 
її р и К і ро но гра дсь ком у 
м’ясокомбінаті

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Професійно-технічне училище № 36
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує ообіт- 
ників для м’ясної про
мисловості. Строк на
вчання — один рік.

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

Учні забезпечуються 
стипендією в розмірі 18 
карбованців та квартир
ними — 3 карбованці на 
місяць, триразовим без
платним харчуванням, 
спецодягом та формен 
ним одягом.

Під час виробничої 
практики одержують
грошову винагороду
(третина від заробленої 
суми).

Кі|М»іи»г|»адське технічне училище № 4
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на спеціальності:
кравець верхнього чо

ловічого, жіночого й ди
тячого одягу (строк нав
чання — 2 роки),

швачка - мотористка (1 
рік).

пошивник взуття (1—2 
роки),

в'язальниця панчішно- 
шкарпеткового вироб
ництва (1—2 роки),

закрійник верхнього 
одягу (3 роки),

кравець легкого плаття 
(1 рік).

До училища приймають 
юнаків і дівчат віком 14,5

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 № 10, 
№ 34.

ДИРЕКЦІЯ.

—20 років з осєітою 8— 
10 класів.

Прийнятим із серед
ньою освітою виплачують 
стипендію в розмірі 30 
карбованців, а відмінни
ки навчання одержують 
37 карбоганців 50 копі
йок на місяць.

Під час проходження 
виробничої практики про
водиться доплата до сти
пендії в розмірі 33 про
центів від заробленої су
ми.

Прийняті з восьмиклас
ною освітою стипендії не 
одержують, їх забезпечу

До училища приймають (без ’вступ
них екзаменів) юнаків і дівчат віком 
від 15 до 23 років, які мають освіту за 
8, 9, 10 класів, а також звільнених у за
пас із лав Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту.

Заклад готує:
машиністів баштових кранів; 
електрогазозварників, 
армагурників-електрозварників, 
мулярів (будівельних) — строк на

вчання 2 роки,
мулярів,
штукатурів — строк навчання 1 рік.
Після закінчення училища учням на

дають оплачувану відпустку.
Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву па ім’я ди

ректора, свідоцтво про освіту, паспорт 
або свідоцтво про народження, харак
теристику зі школи, довідку З МІСЦЯ 
проживання, вісім фотокарток розмі
ром ЗХ'І см.

Час навчання в училищі зараховує
ться в загальний стаж. Учнів забезпечу-

ють обмундируванням і 
триразовим харчуванням, 
під час проходження ви
робничої практики вони 
одержують 33 проценти 
заробленої суми.

Зараховані з восьми
класною освітою обо
в'язково відвідують ЕЄ- 
чірню школу робітничої 
молоді.

На навчання строком 1 
—2 роки (освіта 8—10 
класів), для роботи після 
закінчення училища на Кі
ровоградській швейній 
фабриці та інших підпри
ємствах швейного об'єд
нання «Україна», панчіш

но - шкарпетковій та 
швейно - галантерейній 
фабриках, взуттєвій фаб
риці, Дніпропетровській 
швейній фабриці прийма
ють міську й сільську мо
лодь без направлень або 
з направленнями цих під
приємств; на навчання 
строком два роки для 
роботи після закінчення 
училища в райпобугкомбі- 
натах, міськпобутком- 
бінатах і фабриках «Інд
пошиття» області — місь
ку й сільську молодь за 
направленнями керівників 
цих підприємств.

Училище гуртожитком 
не забезпечує.

Початок занять з 1 ве
ресня.

ють спецодягом, безплатним харчуван
ням, іногородніх — гуртожитком.

Під час виробничої практики заробі
ток учнів становить від 20 до ЗО кар'- 
боваиців на місяць. Після закінчення 
закладу осіб, які бажають .навчатися 
далі, направляють у технікуми та ііісд^ 
тутн.

Училище мас навчальні кабінети і ла
бораторії, клуб. Бажаючі можуть бра
ти участь у гуртках художньої само
діяльності, технічної творчості, у спор
тивних секціях. В училищі є філіал вечір
ньої школи СШРМ. Учням, котрим спов
нилося 16 років, видають паспорти. Уч- 
ням з інших областей оплачують проїзд 
до училішіа.

Адреса: м. Кривий Ріг-68 (Інгулець)’, 
пул. Свердлова, 10, МИТУ № 36.

З м. Кривого Рога (площа Визволен
ня) їхати автобусами №№ 3 і 4 до зу
пинки «Перехрестя». Телефоні): 22-22-26, 
22-21-46, 2-28-17-56.

ДИРЕКЦІЯ- ’

Вступники подають зая
ву на ім’я директора, на
правлення рай(міськ)туЯІи 
буткомбінату, фабрики, 
атестат (свідоцтво) про 
закінчення школи, довід
ку з місця прожиЕання, 
характеристику зі школи 
(роботи), 4 фотокартки 
(3X4 см), медичну довід
ку (форма № 286).

По прибутті до учили
ща вступники пред'явля
ють свідоцтво про на
родження або паспорт.

Приймання документів 
— зі червня по ЗС серп
ня.

Адреса: м. КіроссгреДц 
пул. Гоголя, 79.

ДИРЕКЦІЯ- І
Адреса училища: УРСР, 

Миколаївська область. 
Жовтневий район, сеп. Во- 
скресенськ, МПТУ - 15. 

Приймальна комісія.

їхати: автобусом Мико
лаїв — Воскресенськ (з 
м. Миколаєва), поїздом до 
станції Гороховка Оде
сько-Кишинівської заліз
ниці.

ДИРЕКЦІЯ.

Ь'іропоградська 
середня 
загальноосвітня 
трудова 
політехнічна 
ні к о. і а - і н те р п а г 
Ло 2

Капітанівське міське професійно-технічне училище № 10
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує лля цукрової промисловості ква
ліфікованих робітників таких спеціальностей: 

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — сголяр, 
сатурагорпик-маляр. 
апаратник випарювання — муляр, 
апаратник варкі) цукру — слюсар,

оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики,
електромонтер.
Випускників направляють па роботу па цукрові 

заводи.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

юнаків і дівчат віком не молодше 15 рсків, які закін
чили 8, 9. 10 класів, шляхом конкурсного відбору за 
оцінками, вказаними в документі про освіту.

До групи електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб віком від 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, 
одягом, взуттям, комплектом постільної білизни, в пе
ріод практики вони одержують 33 проценти за
робітку.

?) Наша адреса і телефони

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
ДО 1. 2, 3. 7. 9. 10 КЛАСІВ.

Школа працює за кабінетною системою, має 24 
добре обладнаних кабінети, спортивний зал і стадіон.

Учні, що закінчують 10 класів, дістають одну зі 
спеціальностей: тракториста, токаря, штукатура.ма
ляра, кулінара, столяра-верстатника.

У деяких випадках батьки користуються пільгами 
Е оплаті за утримання дітей у школі.

Адреса: м. Кіровоград, вул. Ксроленка, 4.
ДИРЕКЦІЯ.

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

Строк навчання — 2 роки.
При училищі е вечірня середня школа.

Вступники полають па ім’я директора заяву, в 
якій указують вибрану спеціальність.

До заяви слід долати: свідоцтво або атестат про 
освіту, паспорт або (якщо не сповнилось 16 років) 
свідоцтво про Народження, характеристику зі школи 
або з місця роботи, довідку з місця проживання із 
зазначенням складу сім’ї, довідку про стан здоров’я 
(форма № 286). шість фотокарток розміром З'Х'4 сан
тиметри.

Всі, хто Еступає до училища, проходять співбесі
ду з членами приймальної комісії, виклик на яку бу
де надіслано письмово або дано вступникові особис
то при подачі документів.

Приймання .заяв — по 20 серпня.
Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: с.мт Капітанівка Новомиргород- 
ського району, МИТУ-10.

ДИРЕКЦІЯ.
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Газета виходить 

У вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДШІ КОЛІМ VII АР. - 
орти Кировоградскою обкома 

ЯКОМУ г. Корової рад.
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ІІТУ обласного 

побуту її ра їв л і її еуіо
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

для підготовки кваліфікованих робітників таких про
фесій:

закрійник чоловічого, жіночого й дитячого верхнього 
одягу і суміжна професія — закрійник жіночих платтів 
га чоловічих сорочок;

закрійник жіночих платтів та чоловічих сорочок;
перукар ширЬкого профілю і суміжна професія — 

приймальник широкого профілю, що очолюватиме ро
боту комплексних приймальних пунктів;

в’язальниця по виготовленню і ремонту чоловічих, 
жіночих і дитячих трикотажних ЕИробІВ.

В училищі готують робітників таких спеціальностей 
(строк навчання — 2 роки):

кравець чоловічого, жіночого й дитячого верхнього 
одягу і суміжна професія — художнє штукування тка
нин;

фотограф; 
годинникар-гравер;

заготовщик-пошивник по індивідуальному шиттю та 
ремонту взуття і суміжна професія — майстер по ре
монту чемоданів і сумок.

На навчання приймають осіб віком від 16 до 35 років 
з освітою за 8—10 класів.

Учні одержують стипендію в розмірі 20 карбоЕОнціо 
на місяць, а іногородні — ще й квартирні.

Вступники подають на ім’я директора училища заяву, 
направлення місцевого побуювого комбінату із зазна
ченням вибраної професії, автобіографію, характерис
тику свідоцтво про народження (оригінал), документ 
про освіту, довідки з місця проживання і про склад 
сім’ї, медичну довідку (форма № 286), три фотокартки 
(3X4 см).

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

Друкарня їм. Г. ЛІ Дими грона 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Приймання документів — до 25 серпня.

Початок навчання з 1 вересня.

Адреса училища: 316017, м. Кіровоград, ІЗ, пров. 
яиковксківсьний, 2. Телефон 3-20-17,

КК 12875, індекс 61197t Зам. № 295, .Тираж 60 030. ДИРЕКЦІЯ
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