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В РЕКОРДИ!
По-ударному трудяться 

на збиранні колосових ком
сомольсько-молодіжні екі
пажі Аркадія Ярчука та 
Анатолія Тарнаеського з 
ПетрІЕСького радгоспу-тех- 
нікуму Комінтернівського 
району. Юнаки намолотили 
за світловий день комбай
нами «Нива» відповідно 82 
і 80 тонн зерна при відмін
ній якості роботи. А потім 
Аркадій Ярчук і його на
парник Володимир Пужан- 
ський установили новий ре
корд: 
зерна.

намолотили 88 тонн

* *

Віктор СЕІІДЗІОК з колгоспу імені Кірова Бобри- 
нецького району комбайном «Колос» намолотив 7489 
центнерів зерна.

Анатолій ЮХ ИМЕН КО з колгоспу імені Кутузова 
Новоукраїнського району («Колос») — 6064.

Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу сінгульськшї» Ус- 
тинівського району («Колос») — 5426.

Микола БОЙКО з колгоспу імені Калініна Бобри- 
пецького району («Пива») — 535$.

Аркадій МОВЧАНСЬКИЙ з колгоспу імені Фрунзе 
Ульяновського району («Пива») — 5338.

Володимир БЕЗПАЛКО з колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бобрннсцького району («Нива») — 
4996.
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пажу з радгоспу імені 
лініна Ізмаїльського району 
Леонід Виходець та Анато
лій Чорноморченко. Вони 
скосили ранні зернові на 
площі 300 гектарів. На бун
кері їхнього «Колоса» — 
вісім зірок.

Віктор КВЛШУК з колгоспу «Родина» Ульянов
ського району («Нива») — 4529.

Олександр СЕМЕНОВ з радгоспу «Більшовик» Но- 
воукраїнсь'кого району («Колос») — 4770.

Микола БОРОДАВКА з колгоспу імені Калініна 
Олександрійського району’ («Колос») — 4745.

Василь КРАСОТА з колгоспу імені Леніна Віль- 
шапського району («Нива») — 4497.

Країні в тершому році десятої п’ятирічки — 1 мільйон 
330 тисяч тонн зерна з полів Кіровоградщиви!

НАЙБІЛЬШИЙ ВНЕСОК У ХЛІБОЗАГОТІВЛІ ЗРО
БИЛИ ГОСПОДАРСТВА НОВОУКРАПІСЬКОГО РА
ЙОНУ. НА 2 СЕРПНЯ В ЗАСІКИ БАТЬКІВЩИНИ 
ВОНИ ДОСТАВИЛИ 44 132 ТОННИ ЗЕРНА.

ЗБІЛЬШИЛИ ХЛІБИНИ ПОТІК ТРУДІВНИКИ ГАВВОРОН- 
ського району, першого серпня господарства від
вантажили 2060 ЦЕНТНЕРІВ ЗЕРНА. ГАЙВОРОННІ ВЖЕ 
ВИКОНАЛИ ПЛАН ПРОДАЖУ ХЛІБА ДЕРЖАВІ ВА 42,0 
ПРОЦЕНТА.

Вклад молоді відчутний. У господарствах згаданих 
районів кожен п’ятий, хто косить і молотить, перевозить 
хліб, працює на токах, — комсомолець.

К обкомі! ЖСШ

БО ЇИ на землі господар
Широке схвалення і підтримку серед 

випускників сільських шкіл області зна
ходять положення привітання Генераль
ного секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнева 
учасникам зльоту випускників середніх 
шкіл Костромської області, які виявили 
бажання працювати в сільському госпо
дарстві. У відпоеідь на постанову ЦК 
ВЛКСМ «Про завдання комітетів комсо
молу у зв язку з привітанням Генераль

ного секретаря ЦК КПРС товариша 
Л. І. Брежнєва випусникам середніх шкіл 
Костромської області» бюро обкому 
комсомолу ухвалило постанову.

Ця постанова закликає підтримати іні
ціативу костромичів та випускників Ци- 
булівської середньої школи Зна/л’ян- 
ського району Кіровоградської області: 
«Будемо працювати в рідному кол
госпі!»

Міськкоми, райкоми ЛКСМ України 
зобов’язано вжити заходів для роз’яс
нення значення ініціатив випускників 
сільських шкіл Костромської області та 
Цибулівської середньої школи Знам’ян- 
ського району, довести до відома комі
тетів комсомолу, педагогічних колекти
вів, випускників шкіл, членів шкільних 
виробничих бригад, таборів праці і від
починку старшокласників привітання Ге
нерального секретаря ЦК КПРС Л. І. 
Брєжнєва випускникам середніх шкіл 
Костромської області.

Постанова зобов’язує міськкоми, рай
коми ЛКСМУ широко розгорнути робо
ту по направленню за комсомольськими 
путівками юнаків і дівчат, які закінчили

середню школу, на найважливіші ділян
ки сільськогосподарського виробкиціва, 
закріпити за ними досвідчених настав
ників, створити належні умовк праці, 
навчання і побуту. Штабам «Комсомоль
ського прожектора» необхідно активі
зувати працевлаштування молоді, про
вести рейди-перевірки забезпечення 
випускників роботою за спеціальністю, 
закріплення на виробництві.

Бюро обкому комсомолу рекомендує 
провести збори, зльоти випускників, 
котрі виявили бажання працювати на 
селі, запросити на них Героїв Соціаліс
тичної Прані, передовиків сільськогос
подарського виробництва.

.<41 атестатом1 зрілості — 
в рідний колгосп!

ПОНАД СІМДЕСЯТ ВИХО
ВАНЦІВ БОГДАВІВСЬКОЇ СЕ
РЕДНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ 
В. І. ЛЕНІНА ЗПЛМ’ЯВСЬКО- 
го РАЙОНУ ВКЛЮЧИЛИСЯ 
ПА ЧАС ЖНИВ У ХЛІБОРОБ
СЬКУ СІМ’Ю МІСЦЕВОГО 
КОЛГОСПУ «РОДИНА». ВІ
СІМ ВИПУСКНИКІВ ЗА ПРИ- 
КЛАДОМ МОЛОДИХ КОСТРО
МИЧИ! ПОЧАЛИ СВОЮ ТРУ
ДОВУ БІОГРАФІЮ В РІДНО
МУ СЕЛІ - СТАЛИ МЕХАНІ
ЗАТОРАМИ.

НА ЗНІМКАХ: ЗЛІВА — 
ВОСЬМ11К Л АСІ 1И ця. ЧЛЕН
ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ВИ
РОБНИЧОЇ БРИГАДИ ПАТА- 
ЛЯ ДУБОВА; ПРАВОРУЧ — 
ЧЛЕНИ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБ
НИЧОЇ БРИГАДИ ПІСЛЯ 
ТРУДОВОГО ДНЯ ПОВЕР
ТАЮТЬСЯ З КОЛГОСПНОГО 
ТОКУ.

Фото В. КОВПАКА.
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Ш ОЩ пройшов уночі, 
тт? Ранком поле заіскрилося 

на сонці розсипом сріб
лястих росинок, наче смія
лося до нього. Народжу
вався новий день. Що то 
він принесе хліборобові? 
У жнива і невелика хма
ринка зселяє а душу три
вогу: невже буде дощ? 
А он ще скільки неско- 
шено.

З квилили на хвилину мав 
під’їхати на своєму СК-1 Вік
тор Слободян, від якого Воло
димир волить зерно на тік. 
Щось довго немає. Л ячмінь 
уже підсох, можна й косити. 
Сидів у кабіні, нервово посту
куючи пальцями по керму. 
Видно було, що те чекання 
гнітило його. Почувши знайо
мий гуркіт комбайна,—а пізнав 
його, не оглядаючись на до
рогу,—аж зітхнув полегшено: 
ну, тепер робота піде.

У Володі Поліщука робочий 
день зараз починається рані
ше, ніж звичайно. І закінчує-

Рівняє 
серпень 
колію
ться пізніше. Ллє ж як ле
тить час! За роботою і вечір 
непомітно' наступає. Жнива...

Йому завжди було цікаво в 
полі. Літні канікули Вовка 
проводив на машині двоюрід
ного брата Дмитра. Допома
гав розвантажувати зерно, а 
в нагороду мав за щастя 
кілька хвилин потримати в 
руках кермо. Коли ж настала 
пора йти в армію, попросився 
на курси шоферів. Спеціаль
ність хороша, згодиться у 
житті.

У розмозі з Володими
ром згадалися слоза .сек
ретаря партійної органі
зації колгоспу імені Горь
кого Доброзеличкізського 
району І. 3. Кубальського: 
«8ід нього небагато по
чуєте. Не любить про се
бе розпозідати. У таких, 
як зін, декому б не гріх 
позчитися скромності».

Можливо, це й зблизи
ло його з Іваном Базиле
вичем і Миколою Божком. 
Бо люди, близькі за ха
рактером, завжди тягну
ться одне до одного. Ще 
коли Ізан служив у лавах 
Радянської Армії, листо
ноша частенько носив до 
хати Поліщука конверти з 
армійським штампом.

А тепер Іван і Володимир 
ведуть боротьбу за першість 
у змаганні молодих водіїв па 
жнивах. Поліщук зараз ’ ліди
рує, він уже перевіз більше 
трьох тисяч центнерів зерна.

— Мені з Іваном просто ці
каво змагатися. Машина у 
нього новіша, може брати по 
чотири тонни. Ну, а я — дві 
з половиною. Беру, звичайно, 
більше, бо інакше — про
граю, — сміється Володи- 

к

мир. — Шкода, що його зараз 
підірвали від жнив — ліс пе
ревозить. Дуже шкода. Але 
суперників вистачає.

За отими тисячами центне
рів — майстерність водія. Не
легко йти першим, тим біль
ше, що багато суперників во
дять самоскиди. їм що, 
під’їхали на тік, за лічені се
кунди розвантажились І — в 
поле. А тут, поки згребуть ло
патами зерно з кузова, тер
піння не вистачає. Добре,-хоч 
хлопчаки допомагають. 1 так 
само, як він колись, просять 
дозволу посидіти за кермом. 
Зворушливо так просять, від
мовити ніяк не можна.

Наче й небагато особ
ливих подій було у нього 
з житті. Хіба що донька 
народилась, Аллочка. Вже 
два з половиною роки їй, 
«велика» зовсім. . Та ще 
перше місце зайняв у ми
нулому році на перевезен
ні буряків. А як воно буде 
наступної осені? Присвоїли 
звання ударника комуніс
тичної праці. Не так давно 
це було. Але якщо прига
дати всі оті моменти, ко
ли і самому дозодилося 
комусь допомагати, і його 
виручали з біди, не таке 
вже воно й буденне, жит
тя сільського шофера, як 
здається на перший по
гляд.

— Хіба ми менше від
повідаємо за долю вро
жаю, ніж комбайнери чи 
трактористи? — ніби роз
думує Володимир. — Ко
ли везеш зерно з поля, 
іншими очима дивишся на 
дорогу, обминаєш най
менший камінець — не 
загубити б жодної зерни
ни. 8 ній — тр'/Д хліборо
ба, людини найезятішої 
професії на землі.

Він .побить людей, котрі 
розуміють слово «погрібно*. 
Нехай роботу закінчено, руки 
гудуть під утоми, але товари
шеві потрібна допомога, зако
чуй рукави. Зрозумій по-.іюд- 
ськн, що потрібно. Гак було, 
кзли Володимир з Божком 
перевозили цукрові буряки і з 
Л'.икили лопнув скат. Поїхав 
аж у Черкаську область, до
ставив буряки на Ярошівськин 
цукрозавод. Потім повернув
ся, дістав запасний скат, ра
зом поставили його І аж тоді 
зрозумів: можна відпочивати.

Додому повертається, коли 
донька вже снить. Навшпинь
ки проходить до своєї кімна
ти, щоб не розбудити. Так 
скучив за нею, хочеться по
гратися. Але нехай спить. От 
скінчаться жнива, тоді вже. 
Поки що всі домашні турботи 
лежатимуть па плечах дру
жний.

Сон Володимира — ко
роткий, як і сама літня ніч. 
І прокидається він з дум
кою про наступаючий 
день. Побільше б зроби
ти рейсів... Як то сьогодні 
коситиме Віктор? А чи не 
підведе погода? Ні, здає
ться, буде сонячно. Що ж, 
пора збиратися...

А. РОМАНЮК.

$ РЕПОРТАЖ

Анатолій Михайлов, начальник 
комсомольського районного штабу 
«Жпнва-76», сидів за стодом і за
носив до сЕкраиа жнив» щойно 
одержані но телефону повідомлен
ня про хід змагання молодих жни
варів.

— Найкращий комсомольсько-мо
лодіжний екіпаж комбайнерів па 
сьогоднішній день? У КОЛГОСПІ «Пер
ше травня» села Злинки. Першість 
у районі вдержують Анатолій Ко
вальов і Микола Подлесний. — І 
завідуючий відділом комсомоль
ських організацій Маловисківського 
райкому комсомолу пояснює: — 
Підсумки соціалістичного змагання 
підбиваємо за кожні три робочих 
дні. Переможцеві вручаємо * пере
хідний червоний вимпел. Нині він 
на комбайні злинських механізато
рів...

Розповідь обривав телефонний дзвінок. 
Цс секретар комсомольської організації 
колгоспу «Перше травня» передає ін
формацію.

— Ну от, — прикриває долонею мік
рофон Анатолій, — екіпаж Ковальова 
знову попереду...

Тут же по телефону я домовляюся з 
ватажком першотравепціп про зустріч. 
А через дві юдинії ми из полі, де пра
цює ударний екіпаж.

Дорогою встигаю довідатися — для 
Анатолія Ковальова — це перші жнива. 
Секретар комсомольського комітету з 
неприхованою гордістю розказав, що на 
збиранні врожаю працює баї ато моло
дих механізаторів. Роботи вистачає 
всім — І комбайнерам, і трактористам. 
Иоле зорюють відразу ж після того, ик 
скосять ранні зернові. Солому скиртують 
неподалік господарського двору. Час
тину подрібненої відвозять від комбай
на прямо на ферму. Туї оперативність 
на висоті. Передовий комсомольський аг
регат обслуговує молодий тракторист 
Василь Чуркіїї.

— До речі, зверніть увагу! — кричить 
мені, напівобернувшись, Іван Янчук. — 
Трак горне ■, мабуть, обідає. Микола 
Подлесиий сам повіз солому. Щоб часу 
не гаяти. Ферма ж від поля далеко.

Маренні під’їхали мотоциклом до 
краю загінки. Зупинилися. Дорога 
відділяє поле від невеликого степо
вого села Прохоровой Балки. Інший

ПШЕНИЦЬ ЗОЛОТАВЕ БЕЗМЕЖЖЯ х
край диви десь удалині упирається 
у двір тракгорної бригади № 2.

— Ще й гуди проїдемо, — каже 
Іван. — Там у мене пост інформа
ції. Щоранку Микола Тетерій, ком
сорг бригади, і Раїса Тетеріпа зби
рають, систематизують результати 
змагання за вчорашній день. Окре
мо — серед молоді. Такий же пост 
є і а першій тракторній. Керує ним 
обліковець Микола Шавінін. А зо- 
дій Михайло Яковлев тримає під 
контролем роботу’ шоферів. Пу, а я, 
як член оперативного штабу «Жни- 
ва-76», щоранку збираю що інфор
мацію. — І, усміхнувшись, додає: 
— До дев’ятої години вона вже в 
райкомі...

Оглядаю поле. Край степової 
грунтової дороги пружиниться сві
жа стерня, поруч — скільки оком 
кинеш — золотіє стіна ячменю, їси 
далі — немов вимуровані із соняч
ного проміння, виграють янтарним 
переливом пшениці. Тихо, якщо не 
брати до уваги передзвону жайво
ронка, що застиг десь у високості 
прямо над головою. Крізь ошо тишу 
звіддалля долинає тремтливий гул 
комбайна. Ось уже можна розріз
нити червоний вимпел, що майорить 
біля кабіни СК-4 (її зробили самі 
.механізатори).

— Коли секретар райкому ком
сомолу Михайле Титаренко вручав 
вимпел Анатолію Ковальову, то по
радив прикріпити його на видноті. 
/Йовляв, нехай кожен бачить, Що 
тут працює молодий гвардієць 
жнив, — пояснює комсомольський 
ватажок.

Тим часом комбайн наближається. Вже 
можна чітко розрізнити і голос мотора, 
і стрекіт хедера, і натужне завивання 
барабана. Дійшов до межі, що відділя
ла поле під дороги, круто розвернувся і 
зайшов у поперечну загінку. З місця, де 
ми зупинилися, комбайнера добре вид
но. Розумію, що відривати ного зара і 
від роботи недоречно. Анатолій Кова
льов привітно махає рукою секретареві. 
Звичайний собі юнак. Що відразу впадав 
в око і запам’ятовується, так це його 
золотаве, пшеничного кольору волосся.

Згадалося у Роберта Рождвственського: 
«...Мати часто говорила жартома: «Я від 
сонечка синочка привела...*, о цікавістю 
довідуюся, то у Анатолія справді е тем
ном} онй брат. Тільки доли у браті в- 
з.тиичап піша. Не зариються їхні голови 
передчасною сивиною, бо трудяться 
воші на мирному _ полі, ведуть битву за 
врожай на хлібній ниві...

Знову вибираємося аа степову 
дорогу. Увагу привертає стенд, що 
стоїть край лану поблизу лісосмуги.

Іваи зупиняє мотоцикла. Прямо 
перед нами інформаційний стенд 
«Жнива-76». Тут-таки, з полі, коли 
жниварі збираються на обідню пе
рерву, дізнаються вони про резуль
тати роботи кожного за вчора і за 
сьогоднішній день. «Щоденна інфор
мація», «Сьогодні попереду», «Бід- 
стають* — такі рубрики цього стен
да, під якими оперативно появляє
ться свіжа інформація про перебіг 
скрав. Свіжа «блискавка»: «Комсо
молець Іван Дейкун при нормі чо
тири з половиною гектари зорав під 
озимі площу в сім гектарів».

Пригадую масні скиби розораного 
чорнозему обіч дороги і задоволену реп
ліку Івана Яіічука: «Моїх комсомольців 
робота! Івана Хмургна, Михайла Кості- 
иа. Івана Дейкуиа...».

Чую голос секретаря.
— Ось тут, біля стенда інформації, як

що можна так сказати, робоче місце Ми
коли Тетеріпа. Леоніда Степанцова, 
Олександра Куиіиірьова — комсомольців- 
агітаторів. Наочна агітація, живе слові» 
про передовика-товариша — все це сти
мулює до кращої роботи. До речі, саме 
тут у наших комбайнерів питання одне 
до «Молодого комунара» визріло. Обго
ворювали ми хід обласного змагання 
молодих жниварів. Та не все ще нам 
Зрозуміло. Варто було б. мабуть, підби
вати підсумки змагання женців з ураху
ванням марок комбайнів, адже продук
тивність «Колоса» і, скажімо, СК-4 різна.

Залишати поле під Прохоровою 
Балкою не хочеться. Слухати б і 
слухати розповіді про молодих * 
жниварів, говорити з ними про їхні 
успіхи і невдачі, та хлопцям ніколи. 
Недарма кажуть: гаряча пора.

10. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 
Маловиєківський район.

НОВІ БУДИНКИ, НОВІ КВАРТАЛИ
Йде забудова кварталу по вулиці

50 років Жовтня (ріг вулиці Гліц
ин). Тут виростає цілий комплекс 
будинків за детальною розбивкою 
цього району інститутом «Укрмі- 
ськбудпроект».. Усю територію по
ділено на житлову з об'єктами по
всякденного обслуговування і тери
торію, зайняту об’єктами міського 
й районного значення. Типові де- 
п'ятиповерхові блок-секції полія- 
шеного плану ванни, які застосо
вуються на спорудженні комплек
су. дозволяють компонувати будни
ки різної довжини і різної конфі
гурації.

Для культурно-побутового обслу
говування населення проектуваль
ники запланували дитсадок-ясла 
на 460 місць, продовольчий мага- ■ 
зин, пункти приймання у пральню? 
І хімчистку, ремонту взуття та 
одягу, а також поліклініку па 850 
відвідувачів, школу автолюбителів 
на 20» учнів, кінотеатр на 600 
місць.

А. СИДОРЕНКО, 
архітектор.

На фото: перспектива части
ни кварталу.

Мал. автора.

пРЕЦЕНЗГ.

СЬОГОДНІ І ЗАВТРА 
РАДЯНСЬКОЇ СІМ’Ї

|Г|Ї РОБЛЕМИ шлюбу і 
сім’ї привертали і 

привертають увагу дослід- 
і ників. Ось чому неаби- 
; який інтерес у читача ви

кликала невелика обся
гом, але багата змістом 
праця Анатолія Михайло
вича Задзорного «Радян
ська сім’я, її сучасне і 
майбутнє». (Політзидав 
України, 1975).

Автор поставив собі за 
мету дослідити проблеми 
розвитку сучасної радян
ської сім'ї, показати, як в 
умозах соціалізму прак
тично реалізуються ідеї 
К. Маркса, Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна про шлюб і 
сім'ю.

Книгу написано на ос
нові марксистсько-ленін
ської методології з вико
ристанням багатого фак
тичного матеріалу, дослід
жень учених і соціологіч

них спостережень автора, 
переважно на конкретно
му матеріалі Української 
PCP.

Відкривається книга ко
ротким вступом. Назви 
розділів уже говорять про 
її зміст. У найбільшому 
обсягом першому розділі 
автор показує, що до се
редини XIX століття вче
ні, письменники, громад
ські й політичні діячі за
лежно від епохи, від їх 
світогляду І класових по
зицій по-різному розв’я
зували проблему шлюбу 
і сім’ї, а також пов’язані 
з нею питання соціально
го статусу жінки, вихован
ня дітей та інші. У книзі 
розповідається про те, як 
К. Маркс І Ф. Енгельс 
теоретично обгрунтували 
історичне виникнення 
сім'ї, довели залежність її 
розвитку від економічно

го ладу суспільства, ви
явили причини руйнуван
ня сім’ї при капіталізмі, 
рішуче викривали ідеаліс
тичні й буржуазно-рефор
містські - перекручення 
процесу походження та 
розвитку шлюбу і сім’ї, 
вказали шляхи да іьшого 
розвитку шлюбно-сімей
них відносин в умовах со
ціалізму, пре те, як В. І. 
Ленін відстоював і розви
вав геніальні марксистські 
передбачення.

На конкретних прикла
дах соціально-економіч
них перетворень дослід
ник показує, як Комуніс
тична партія і Радянська 
держава піклуються про 
сім’ю, дбають про розви
ток її на засадах кому
ністичної моралі Одним 
з великих завоювань со
ціалізму є формування 
нової сім’ї, яка грунтує

ться на добровільності 
шлюбу, рівності і взаєм
ній повазі подружжя. 
Країна Рад не тільки про
голосила рівноправність 
жінки з чоловіком, а й га
рантувала реальне здійс
нення її прав. Читач зна
йде у праці немало фак
тів про участь жінки а по
літичному й громадсько
му житті, з управлінні 
державою. 8 радянській 
сім’ї дістає яскраве відо
браження наш, соціаліс
тичний спосіб життя.

Розглядаючи в другому 
розділі питання розвитку 
форм шлюбу, сім’ї, автор 
вдало розкриває зміст по
няття «шлюбно-сімейні 
відносини».

Цілком правильно ви
значаючи роль духовних і 
матеріальних відносин у 
сім’ї та між сім’єю і су
спільством, автор показує, 
що завдяки здійсненню 
Комуністичною партією 
ленінської національної 
політики відбувається по
зитивна інтернаціоналі
зація шлюбно-сімейних 
відносин.

Привертають увагу чи
тача аналіз результатів 
Всесоюзних переписів на
селення 1939, 1959 і 1970 
років та дані конкретно- 
соціологічного дослід
ження автором кількісної 
і якісної характеристик 
радянської сім'ї. Цікаві ві
домості подає він і з ма
теріалах про демографіч
ну соціальну структуру 
сім’ї. Справедливо вка
зує на негативні сторони 
нечисленної сім ї, де час
то невміло застосовує
ться принцип «усе для ді
тей», у яких тому й появ
ляються егоїстично-спо
живацькі погляди на жит
тя, прагнення менше пра
цювати, схильність без
турботної розкоші.

Третій розділ присвяче
но висвітленню соціаль
них функцій радянської 
сім’ї. Тут розглянуто пи
тання виховання людини, 
господарсько - економіч
ної діяльності та організа
ції споживання, побуту і 
дозвілля.

Закінчується праця роз
ділом, де автор вислов
лює ряд міркувань сто-

СО8НО дальшого розвитку 
радянської сім'ї, її близь
кого й подальшого май
бутнього.

У книзі показано без
підставність і хибність бур
жуазно - реформістських 
поглядів щодо шлюбу і 
сім’ї в СРСР.

Рецензована книга не 
позбавлена й окремих не- 
долікіз. Не зсі поставлені 
автором питання висвіт-^^ 
лено рівноцінно. Зокрема, 
спрощено аналізуються 
проблеми сучасного сі
мейного побуту, докладні
шої аргументації потре- 
буе.. розділ про майбутнє 
сім ї та її функції. Бажа
но було б ширше показа
ти роль комсомолу у 
створенні І розвитку МО
ЛОДОЇ сім’ї.

у цілому ж книга А. М. 
Задворного заслуговує 
позитивної оцінки. Науко
вий аналіз у поєднанні з 
популярною формою роз
повіді роблять її доступ
ною для широкого кола 
читачів.

В. БРАНІЦЬКШІ, 
кандидат історичних 
наук. --“ч.
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Я ви
любите
музику?
І ,у нашій країні дедалі більше уваги приділяється 
^гармонійному розвиткові людини. Великі можливості 

спілкуванні трудящих з музичним мистецтвом має 
заочний народний університет мистецтв імені Н. К. 
Крупської. Та багато людей про це не знає, Я люблю 
музику, навчаюсь у тому університеті і закликаю лю
бителів музики наслідувати мій приклад».

А. СОКОЛЬНИКОВА.
Село Нерубайка
Новоархангсльського району.

Короткий лист, а думка вельми ясна, захоплююча. 
Саме вона й спричинилася до ширшої розмови про 
музику.

Обидва виступи — не просто роздуми. В них — 
хвилювання за долю дітей, які в майбутньому ста
нуть повноправними громадянами нашої країни, 
своїми руками творитимуть світле прийдешнє.

МОЛОДИИ СУЧАСНИК, А НАДТО Ж ЛЮДИ
НА ЗАВТРАШНЬОГО дня - якими ВИРОСТА
ЮТЬ вони?

Як ми дбаємо про формування комуністичного 
світогляду у людей, починаючи з раннього віку? Са
ме з єдності трудового, ідейного її морального вихо
вання випливає неабиякої ваги проблема духовного 
розвитку•особи.

Автори — небайдужі компетентні люди — виио- 
\ сять на суд читача різні аспекти важливої теми.
-г _____—__________

СЛОВО
ПЕДАГОГАМ

ЖІЕРІДКО ми буваємо свідками такої 
картини: у скверику на лазі сидить 

група юнакіз і захоплено дослухається 
до одноманітного бренькання гітари, до 
отого несмаку, що викликає нудьгу, 
збіднює справжні почуття молодої лю
дини. Не можу спокійно дивитись на та
кі видовиська. Розумію: з цьому частка 
і моєї вини, і всіх тих, хто сьогодні зай
мається питаннями естетичного зихозан- 
ня підростаючого покоління.

Ніде гріха діти, часто-густо в нашій 
практиці естетичне вихозання дітей 
розглядається як доважок до професій
ної освіти. Взажаю, що це неправильно 
і шкідливо.

У Програмі КІ1РС підкреслюється величез- 
па роль мистецтва у становленні 
якостей радянської людини: 
теріїаціоналізму. Розуміння 
дихає на працю, прикрашає побут, 
людину благородною. Тому, безумовно, есте
тичне внхопаїиіа значною мірою сприяє доб
рому ідейному гарту молоді. її свідомому 
ставленню до праці, активній участі в гро
мадському житті.

У пас є чималий досвід есте
тичного виховання учнів. За
провадження факультативною 
курсу «Основи естетики» в за
гальноосвітніх школах — добра 
ознака сьогодення, свідчення 
того, що саме життя вимаїає 
заглибленого ставлення до фор
мування духовного світу люди
ни, яка не може жиги без від
чуття прекрасного, без му
зики, живопису, книги. Роз
винутії і закріпити це відчуття, 
нормою духовноїс буття — наше найперше 
завдання. Воно складне. Ьо не гак легко 
змалку навчити дитину глибоко відчувати 
прекрасне, добитися тою, щоб потреба в ньо
му стала для неї нагальною, як повітря. Зга
даймо «Школу радості» В. О. Сухом.іипсько- 
го, де велика увага приділяється розвиткові 
емоційної реакції дитини на все тс прекрасне, 
що створено природою і людським генієм.

Розповім про досвід нашої школи. 
Кожний викладач у нас має план поза- 
класної роботи, в ньому передбачено 
цикли бесід на тему: «Ми слухаємо му
зику», розповіді про історію музичних 
інструментів, концерти до пам'ятних дат 
тощо. Керівництво школи, педагогічна 
рада, методичні секції контролюють 
виконання планів. Традицією стали звіт
ні концерти, на які ми прагнемо зібрати 
щонайбільше слухачів із загальноосвіт
ніх шкіл міста, технічних училищ.

Добрі тзорчі стосунки налагодились у 
нас з університетом культури, котрим 
керує М. В. Калач. Постійно влаштовуємо 
зустрічі з митцями, літераторами, які 
приїжджають до нас із Москви, Києва, 
інших міст країни. Таке спілкування зба
гачує духовний світ людей, сприяє есте
тичному вихованню. Нещодавно нашими 
гостями були композитор К. Шутенко і 
соліст Київського театру опери та бале
ту імені Т. Г. Шевченка, наш земляк 
В. Тимохін.

кра тих 
патріотизму, ін- 
мистецтва на

робить

Іноді кажуть, що лекції-концерти—ма. 
лоціказі, бо тих, хто добре розуміє кла
сичну музику, небагато. В цьому вба
чаю і інертність самих слухачів, і певні 
вади у пропаганді класичної спадщини.

З успіхом 
концерти на тему «Пісня, 
ною». Люди пам’ятають пісні 
літ, бо з них 
чисті мелодії, 
ного подвигу.

Та ось біда 
кий предмет, 
незадовільно, 
му різні. Кажуть, що це зід недостачі 
кваліфікованих кадріз. І все-іаки я га
даю, що серйозне ставлення педколек- 
тизу до співів, усвідомлення важли
вості естетичного виховання зробили б 
свою корисну справу. На жаль, у біль
шості шкіл не зідчувається справжньої 
зацікавленості а цьому. Шляхів залу
чення до культури, і зокрема до музич
ної, багато. Але треба наполегливо

у нас проходили лекції- 
опалена вій- 

воєнних 
зрозумілі й точні слова, 
в них — велич зсенарод-

як
на

з багатьох школах та- 
співи, викладається 

низькому професійно-

ЕКСПЕРИМЕНТДЛЯ ГІТАРИСТІВ
зробити його 

наше 
tie 

глибоко

шукати нозих 
форм, не зупинятися 
Особливо нині, 
слід налагодити 
ками, Йдеться 
нотно-музичниХ 
було прочитати 
слухати його твори. Корисними, 
стали б і лекторії «8чися слухати музи
ку» при читальних залах бібліотек.

Художня самодіяльність теж відіграє не
абияку роль у прилученні дн і ний до культу
ри. Треба ліпне уникати формалізму, створю
вати відповідні умови для бажаючих.

У Доліпіській, як відомо, діє експеримен
тальна школа мистецтв, у пій на трьох відді
леннях (музичному, хореографічному, худож
ньому) вивчають теорію і практику мистецтва. 
Чудове починання! Досвід долпнців невдовзі 
стане нам у прі годі.

Цей експеримент іще раз нагадує про 
те, наскільки актуальні сьогодні питан
ня зихоаання у підростаючого поколін
ня глибоких знань культурної спадщи
ни, формування високої ідейної та есте
тичної зрілості. Для того, щоб наші 
нащадки вільно й радісно почували се
бе в безмежному світі прекрасного, са
мі творили цей світ, треба швидше під
хоплювати цінну думку, корисний екс
перимент, втілювати його в життя.

В. СОВКО, 
заступник директора Знам’янської 
музичної школи.

ефективних методіа і 
на досягнутому, 

під час літніх канікул, 
тісні зв язки з бібліоте- 
про створення а них 
відділів, де б можна 
про композитора, про- 

певен,

Кожна людина нашої країні!, 
ким би вона не стала після закін
чення школи — робітником чи 
державним діячем, — повніша бу
ти всебічно розвинутою.

З перших кроків, зроблених са
мостійно, маленьку людину див\є 

хоче

досвід музично
го 

необхідно з ран-

ІЦ0 ** оточує. Все вона 
DÇmth.

I багато залежить у пізнанні 
дитиною світу від сім’ї. Та відпо
відають батьки і матері по-різно
му. Одні кажуть: багато знати
меш — скоро постарієш, інші: пі
деш до школи — там тебе ссього 
навчать.

Маленькій людині нічого не за
лишається, як чекати того часу, 
коли вона стане учнем першого 
класу школи. Тієї школи, де вона 
дістане відповіді на всі свої запи
тання.

І справді, поступово, переходя
чи з класу в клас, учні починають 
розуміти літературу і фізику, хі
мію і математику... Тільки про 
мистецтво взагалі і про музику 
зокрема вони отримують дуже 
обмежену інформацію.

Чи можна бути байдужим до 
того, що величезні духовні багат-

;а, нагромаджені людством у 
Музиці, залишаться хоч кому-не- 
будь недоступними в нашій краї-

пі? Багатолітній
го виховання дітей показує, 
починати його
нього віку. Це та пора, коли сію
ться г.ер.ші зерна. Пам’ять дитин
ства — дорогоцінна пам’ять: те, 
що людина пізнала змалку, зали
шається ііа все життя. Звичайно, 
музичне виховання підростаючого 
покоління, насамперед, залежить 
від наявності висококваліфікова
них кадрів учителів музики, яких 
не досить у школах нашої області. 
Проте в місті можна багато зро
бити для поліпшення стану есте
тичного виховання. Адже, крім 
викладання музики в класі, існує 
багато різних форм прилучення 
учнівської молоді до світу пре
красного. Музичні лекторії, клуби 
музики, бесіди і лекції-концерти 
можна організувати, при бажанні 
директорів шкіл, на класних го
динах. Шкода тільки, то підтрим
ки директори шкіл поки що не 
подали. Тим-то в Кіровограді не 
використовуються наявні можли
вості навчання учнів музики, 
прищеплення їм музичних смаків. 
Саме це стає причиною того, шо. 
скажімо, на останньому огляді 
шкільної самодіяльності вчителі 
музики шостої та одинадцятої се
редніх шкіл показали хорові ко-

лектнвп в супроводі так званих 
естрадних оркестрів, котрі аж ні
як не прикрасили звучання дзвін
ких дитячих голосів.

Кіровоградське обласне відді
лення музичного Товариства ра
зом з музичним училищем пропо
нували директорам шкіл міста 
свою безплатну допомогу в му
зично-естетичному вихованні уч
нів. Зверталися до них із прохан
ням подати свої пропозиції щодо 
тематики лекцій-кошісртів, бесід 
про музику і т. іи., але жодна 
школа не відгукнулася. Незрозу
мілу позицію щодо організації по
стійно діючих музичних лекторіїв 
на класних годинах займають і 
районні відділи народної < 
м. Кіровограда. Цього року 
пінському і Кіровському 
ним відділам народної 
було запропоновано два 
музичних лекторіїв, 
на обіцянки райвно, 
на виконання хоч би однієї з тем 
не було.

Я регулярно читаю «Молодий 
комунар». Під рубрикою «Підтри
майте пісшо!» газета веде гему 
сільського клубу. Тож бачу, що 
на селі хочуть щось робити, але 
там обмаль фахівців культури, в 
місті ж, навпаки, фахівців удо-

зай мають 
освіти 
/ Ле- 
раїїон- 
освіти 
ЦИКЛИ 

Незважаючи 
, замовлень

ст:.ль, але бажання у гісдколскти- 
вів займатись музикою — немає.

Хто завтра візьме на себе від
повідальність за ненідгоіонле- 
ність випускників шкіл до зустрі
чі із світом прекрасного, хго від
повість, чому наша самодіяльність 
досі ще поповнюється невдалими 
«гітаристами», настільки бідними 
духовно, що їх цілком зацг.ьоль- 
няє фальшиве,.'примітніше звучан
ня? Знову й знову, рік у рік до 
шкіл міста приходять маленькі 
громадяни. Вони вперше сідають 
за парти і, як і їхні товариші, 
прагнуть якомоіа повніше пізнати 
світ. Дуже прикро, шо досі вони 
не дістають відповіді па-запитан
ня, як розуміти- і слухати музику

Чи не час районним відділам 
народної освіти планувати свою 
роботу по музично-естетичному 
вихованню учнів у тісному кон
такті з відділенням музичною 
Товариства та музичними закла
дами міста? Правління обласного 
відділення музичного Товариства 
вважає, що такі зв'язки будуть 
корисні, в першу чергу, для шкіл, 
для учнів.

В. ВОРОНА, 
відповідальний секретар прав
ління обласного відділення 
музичного Товариства УРСР.

НА УДАРНИХ 
комсомольських

СВІТАННЯ
НАД
ЛИМАНОМ

Стрічка дороги збігає до лиману, повер
тає вздовж берега туди, де височать ажур
ні стріли потужних плавучих кранів. Ось і 
перший глибоководний причал нового на 
Чорному морі порту в Григорівському ли
мані. Якось не ВІріІТЬСЯ, що ця могутня 
монолитна споруда виникла на місці, де 
лише весною минулого року було забито 
першу палю. Поряд з нею вже будується 
черговий причал. Над водою довгими ше
ренгами вишикувалися палі, забиті брига
дою копровиків Героя Соціалістичної Пра
ці І. А. Палія. За зміну колектив встанов
лює 6—8 паль замість чотирьох за нормою.

А комплексну молодіжну бригаду, яку 
очолює комсомолець Микола Глущенко, ми

застали па будівництві споруди для укріп
лення берега між двома причалами. Нелег
ко встановлювати арматуру, виконувати 
зварювання, опалубку та інші роботи, стоя
чи па понтоні або хиткій шлюпці. Та у мо
лодих справа ладиться. Чітко і злагоджено 
працюють Анатолій Птаха, Яків Майков, 
Анатолій Холін та інші.

— Всі двадцять п'ять членів нашого ко
лективу, — говорить Микола, — володіють 
грьома-чотпрма суміжними професіями. Це 
значить, то за будь-яких обставин у нас 
не буває ні хвилини простою.

На спорудженні чотириповерхового бу
динку хімічної лабораторії ми .зустрілися з 
бригадиром комплексної бригади М. С. 
Касьяненком. Він задоволений молодими бу-

стор.---------
На свою 

книжкову 
полэяцнэ

вис* 
роз- 
про 
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Головна редакція УРЕ 
здійснює друге видання 
Української радянської ен
циклопедії (УРЕ) а 12 то
мах (українською і росій
ською мовами).

Видання сіане джерелом 
найповнішої інформації з 
усіх галузей знань і суспіль
но-політичного життя. З ен
циклопедії буде зисзітлено 
питання про те, як радян
ський народ втілює в жит
тя рішення XXV з’їзду пар
тії в теорію марксизму-ле- 
нінізму, зокрема буде відо
бражено положення і 
новки про суспільство 
винутого соціалізму, 
радянський народ як
історичну спільність людей, 
про радянський патріотизм 
і соціалістичний інтернаціо
налізм, корінні переваги 
радянського способу життя.

У другому виданні УРЕ 
буде широко висвітлено 
історію і досягнення Ра
дянської України в усіх га
лузях народного господар
ства, науки, літератури і 
мистецтва.

На сторінках нового ви
дання енциклопедії читачі 
знайдуть потрібні в повсяк
денній роботі відомості 
про економічне, суспільно- 
політичне й культурне жит
тя всіх народіз Радянської 
Вітчизни та зарубіжних кра
їн, всебічну наукову інфор
мацію, найновіші карти, 
фотодокументи, багато ілю
страцій, схем і діаграм. Ук
раїнська радянська енци
клопедія відпозість на чис
ленні питання, що цікавлять 
сучасного читача, пореко
мендує потрібну літературу.

Нозе видання буде знач
но повнішим за попереднє. 
Воно 
тисяч 
карт, 
світ 
років.

Ціна одного тому обся
гом понад 600 сторінок —• 
5 карбованців.

Енциклопедія розрахова
на на якнайширше коло чи
тачів — працівників про
мисловості, тре,..спорту, 
сільського господарства, 
діячів научи і кулогури, ви
кладачів, учиїеліз, лікарів, 
студентів, учнівську молодь, 
партійний, радянський,
профспілковий І КОМСО
МОЛЬСЬКИЙ актив.

Передплату і замовлення 
на друге видання УРЕ п іий- 
мають магазин передплат
них видань у Кіровоград^ 
магазини міст Соітловод- 
ська, Знам’янки, Оле-санд- 
рії, селищ Димитрового, 
Пантаївки. Бібліотеки об
ласті можуть замови-и ен
циклопедію з обласному 
бібліотечному колекторі. ,

міс'итиме понад 50 
статей, близько 1200 
Енциклопедія вийде у 
протягом 1977—1932

дівельїшками, яких багато в його колективі. 
«З вогником трудиться хлопці», — гово
рить /Микола Степанович.

Новий порт народжується на західному 
березі Гриюріаського лиману неподалік від 
місця, де майже 35 років тому висадився 
героїчний десант моряків — захисників 
Одеси. Спорудження його передбачене Ос
новними напрямами розвитку народного 
господарства СРСР. Вже у 1978 ропі до чо. 
тнрьох причалів порту почнуть швартува
тися судіш-нелетиі вантажопідйомністю до 
150 тисяч гоїш. Тоді ж стане до ладу по
тужний припортовий хімічний завод по ви
робництву призначеного на експорт рідкого 
аміаку. Фундамент його вже закладено.

(Кор. РДТАУ).
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У Монреалі відбулося урочисте закриття літніх 
ігор XXI Олімпіади. Великого успіху домоглися ра
дянські спортсмени, які випередили своїх суперників 
за всіма показниками. Наша збірна завоювала біль
ше всіх медалей — 125: золотих — 47. Відмінний фі
ніш дружної команди!

МОНРЕАЛЬ, 31 липня. 
(Спец. кор. ТАРС В. БАЙ- 
ДАШИН, Б. БУХОВЦЕВ, 
Г. ХАЧКОВАНЯН).

Повезло цього дня 70 
тисячам любителів спорту, 
які прийшли на найбільшу 
арену Олімпіади. Вони по
бачили одну з найяскраві
ших подій легкоатлетич
ного турніру — перемогу 
в потрійному стрибку на
шого Віктора Санєсва, 
який був першим на іграх 
у Мехіко і Мюнхені. Така 
блискуча чемпіонська по
стійність — винятковий ви
падок в олімпійській істо
рії!

У зв’язку з цим нам хо
четься навести уривок з 
статті про Санєсва, опуб
лікованої в американсько
му журналі «Трек енд 
Філд Ньюс»: «Радянсько
го атлета Віктора Санєсва 
можна назвати одним з 
найвидатніших легкоатле
тів усіх часів. Рідко кому
з виступаючих спортсме
нів удається почути такі 
відзиви про себе, однак 
Санссв заслужив це». То
рішнє висловлювання аме-
риканського журналу ду
же актуальне 
вого тріумфу 
майбутнього 
Грузії.

В цей день

в день но- 
агронома і 
вченого з 

взагалі були
«модними» золоті повто
ри. Після Санєсва його 
зробила Тетяна Казанкіна. 
яка фінішурдла пеошою в 
бігу на 1500 метрів.

...Після Фінального за
бігу на 5000 метрів можна 
з повною впевненістю ске-
зати, що найшвидший 
бігун у світі — родом з 
Хельсінкі. Його ім’я — 
Лассе Вірен. Він здійснив, 
так само як і Віктор Са- 
Н€€в, справжній спортив
ний подвиг: на останніх 
олімпіадах (Мюнхен, Мон
реаль) виграв обидві 
стайєрські дистанції! Час 
Фінського спортсмена — 
13 хв. 24,76 сек.

З підвищеним інтере
сом очікували фіналч з 
волейболу ЖІНОЧИХ збір
них СРСР і Японії. Що й
казати, ми розраховували 
присвятити нашим дівча-

там у сьогоднішньому 
звіті найбільш захоплені 
слова. І вони їх заслуго
вували, граючи в попе
редньому турнірі. Але в 
цей день, на наш жаль, у 
них нічого не виходило.

Наші дівчата завоювали 
срібні медалі.

Тепер про фінал... Збір
на СРСР з волейболу зу
стріла запеклий опір до
свідченої польської збір
ної. У першій партії наші 
волейболісти змогли «про
бити» оборону суперни
ків — 15:11. У другій пар
тії польська збірна активі
зувала гру і виграла 15:13. 
Третя партія знову за ра
дянськими волейболіста
ми — 15:12. Найупертішим 
був четвертий сет, який 
виграли польські спорт
смени — 19:17. Утома
обох команд відчувалася 
в п’ятій партії. Спочатку 
наші вийшли вперед — 
3:0, але потім збірна 
Польщі зрівняла рахунок 
і захопила ініціативу...

У підсумку — заслуже
на перемога наших друзів 
з Польщі.

Віддалене на 72 км від 
Монреаля невелике міс
течко Жольєтт, що пото
пає в зелені, стало місцем 
олімпійського турніру най- 
сильніших стрільців з лука.

Точно пускала в ціль 
стріли зубний лікар з 
Львова Валентина Ковпан. 
За сумою класичної олім
пійської вправи Ковпан 
загоювала еоібну медаль, 
набоавши 2460 очок.

На олімпійському вес
ловому каналі наша «Ес
кадра» в змаганнях на 
500-метоівці «привезла» 
до Фінішу три золоті ме
далі і дві срібні.

Олімпійські перемоги — 
добоа нагода розпо
вісти про людей, яких 
майстерність, мужність і 
воля виділяє на фінішах. 
Вони являють собою при
клад для наслідування 
ТИМ. хто ТІЛЬКИ мріє про 
успіхи, робить перші кро
ки в спорті. Чемпіонами 
справедливо пишаються 
співвітчизники. Вони — 
головні герої Олімпіади.

И ..ФРУНЗЕНЕЦЬ"- 
„ЗІРКА“—2:1

Па двадцять четвертий ігровий день XXXVIII чем 
піопату країни з футболу серед команд класу «А» 
другої ліги кіровоградська «Зірка» в Сумах мірялася 
силами з «Фрунзснием». Нерівним було турнірне 
становите клубів. Кіровоградні. маючії у своєму 
активі 27 очок, займали другу сходинку, а сумчаші 
з двадцятьма очками — дванадцяту. До звітної зу
стрічі «Фрунзснень» у себе вдома з рахунком 1:2 
програв лідерові зони — харківському «Металісту».

Господарі поля з самого початку матчу атакували 
І цс принесло їм успіх Па відпочинок команди 
пішли з результатом 1:0 па користь місцевих спорт
сменів Але гості на третій хвилині другого тайму 
встановили рівновагу Здавалося, то результат 1:1 
не зміниться до фінальної сирени. Одначе за п’ять 
хвилин до кіпця гри помилка наших землякір дозво
лила «Фруизсшію» записати собі дорогоцінні два 
очка.

У другому колі «Зірка» вже втратила чотири очка. 
Наступні три тури кіровоградні проведуть на своєму 
стадіоні.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

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 вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

ЬК И409. ||>дсмс 61197,

Кіровоградське ТУ № 6
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ: 
токар по металу; елю- Навчаючись в училищі, 

сар - інструментальник; кожний учень може сумі- 
слюсар механоскладаль
них робіт з обслуговуван
ням свердлувальних і аг- 
регаїних верстатів; слю
сар по ремонту промисло
вого обладнання; тесляр- 
верстатник; електрозва
рювальний; електромон
тер по експлуатації елек
трообладнання.

На всі спеціальності 
приймаються юнаки та 
дівчата, що мають освіту 
за 10 класів, віком до 25 
років. На спеціальності 
електромонтер і електро
зварювальний мінімальний 
вік для вступу—17,5 років.

Строк навчання — 10 мі
сяців.

Учням, що встигають, 
виплачується стипендія у 
розмірі ЗО карбованців на 
м.ісяць, відмінникам на
вчання стипендія випла
чується в сумі 37 карбо
ванців 50 копійок.

За виконані роботи в 
процесі виробничої прак
тики учням додатково до 
стипендії нззаховується 
33 проценти від заробле
ної су дай.

шати навчання на підго
товчих курсах для вступу 
в інститут,

Учні, які закінчили учи
лище з відзнакою, мають 
право вступати на вечір
ній відділ інституту поза 
конкурсом.

До училища молодь 
приймається без екзаме
нів.

Постійно працюють такі 
гуртки: хоровт й; танцю
вальний, художнього сло
ва, духовий, естрадний, 
технічної творчості.

Початок занять 1 верес
ня 1976 року.

До заяви додаються та
кі документи: атестат про 
закінчення середньої шко
ли; свідоцтво про народ
ження чи паспорт; довідка 
з місця проживання і про 
склад сім’ї; характеристи
ка зі школи; бЕтобіогра- 
фія; 6 фотокаотск розмі
ром 3X4 сантиметри; при
писне свідоцтво »а довід
ку про щеплення.

Звертаїись на адресу: 
м. Кіровоград, вул. Де
кабристів 26. Телефони: 
2-35-31, 2-50-20. 2-35 81.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградська 
середин загальноосвітня 
трудова політехнічна 
інколя-інтерпат Л<’> 2
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, стсляра-верстатника.

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

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

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське середи« СИТУ №3
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

НА БАЗІ 8 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря;
електрогазозварник;
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку; 
слюсар по ремонту автомобілів, тракторів і сіль

госпмашин.
СТРОК НАВЧАННЯ - З РОКИ.
Зарахованих (юнаків і дівчат) забезпечують сти

пендією, парадною і робочою формою одягу, три
разовим харчуванням, тих, що мають потребу — гур
тожитком. Ті, що успішно закінчили училище, одер
жують документ про професію, атестат про серед
ню освіту і направлення на роботу;

НА БАЗІ Ю КЛАСІВ -
електромонтер сільської електрифікації І зв’язку 

(строк навчання — 1 рік);
електрогазозварник (строк навчання — 1 рік І Ь мі

сяців].
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі 30 карбованців на місяць, 
відмінники одержують підвищену стипендію;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря (строк навчання — 8 місяців).
За направленнями колгоспів, радгоспів та інших 

сільськогосподарських підприємств приймають учнів 
на спеціальність «Машиніст холодильних установок». 
Строк навчання — 6 місяців. Стипендію виплачують 
колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські під
приємства, які видали направлення. ДИРЕКЦІЯ-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

------  З серпня: 1L&7& рану--------
і

Юнаки і дівчата!^
Якшо ви бажаєте здобути середню освігу і набути 

професії, вступайте до середнього профтехучилища 
№ 2 міста Кіровограда, яке готує спеціалістів для 
комбінату «Кіровоірадважбуд» —, найбільшої буді
вельної організації нашої області. ,

Училище приймає учнів на 1976—1977 навчальний 
рік:

до груп з трирічним строком навчання — для під
готовки електрослюсарів, слюсарів по ремонту авто
мобілів, електромонтажників но освітленню, освітлю* 
вальних і силових мережах та електрообладнанню, 
малярів (будівельних), мулярів — монтажників кой-, 
струнній, штукатурів, лишовальнпків-плитковнків; ,

до груп з дворічним строком навчання — для під
готовки столярів;

до груп з річним строком навчання — для підго
товки мулярів, лшиовальників-плитковиків. \

Приймають без вступних екзаменів юнаків і дівчат 
віком 14—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів. За
рахованих на навчання забезпечують гуртожитком, 
парадним і робочим одягом, триразовим харчуван
ням, підручниками. Учні одержують третину сум, за
роблених па виробничій практиці. Час навчання в 
училищі зараховується до трудового стажу.

Училище має ііовозбудованпи, добре устаткований 
комплекс, у якому є кабінети і лабораторії, навчаль
ні майстерні, спортивний та актовий залп, спортивне 
містечко. В закладі працюють гуртки технічної твор
чості. художньої самодіяльності, спортивні сскиії. .

При учнлнші є вечірня школа для груп з річним строком 
навчання.

Вііпускіїїікіі-підміїїіііікн мають право вступати до вищих і < 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, можуть бу
ти направлені у питі й середні учбові заклади професійно- 
технічної освіти, де навчання проводиться при повному дер
жавному забезпеченні.

Юнаки, що навчатимуться три роки, до закінчення і па 
рік після закінчення училища дістають відстрочку під при
зову в армію.

Вступники подають особисто або надсилають пофч^ 
тою заяву із зазначенням вибраної професії, авто
біографію, характеристику, свідоцтво про народжен
ня (оригінал) або паспорт (подають особисто), до
відки з місця проживання і про склад сім’ї, медичну 
довідку (форма № 286), 8 фотокарток розміром
3X4 см.

Початок занять з 1 вересня 1976 року.

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер- 
Еоиозорівська, 23. Телефон 2-38-49.

їхати автобусами: №№ 2, 14 — до зупинки «Ву
лиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки, тро
лейбусом №2 — до зупинки «Буддеталь» або «Ву
лиця Королепка».

ДИРЕКЦІЯ- ’

Юнаків і дівчат, що мають освіту не нижче Юнла- 
сів, приймають на спеціальність «Електромонтер сіль
ської електрифікації». Строк навчання — 1 рік. За
рахованим виплачують стипендію, видають парадну 
й робочу форму одягу, їх забезпечують триразовим 
харчуванням.

Осіб, які мають посвідчення тракториста другого 
чи третього класу, приймають на спеціальність «Во
дій тракторів Т-150 і Т-150К». Строк навчання — 3 мі
сяці.

Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий
мають на спеціальності:

електрогазозварник (строк навчання — 10 місяців]; 
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку 

(строк навчання''— 10 місяців];
електромонтер сільської електрифікації (строк на

вчання — 8 місяців];
тракторист-машиніст широкого профілю з правом 

роботи на Т-150, Т-150К (строк навчання — 8 місяців].
Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий

мають за направленнями колгоспів, радгоспів та ін
ших сільськогосподарських підприємств. Учнів за
безпечують стипендією в розмірі 85 карбованців.

Початок занять — у міру комплектування груп. ' '
Вступники подають документ про освіту, свідоцтво 

про народження (після досягнення 16 років — пас
порт), характеристику зі школи або з останнього мі<^ 
ця роботи, довідки з місця проживання і про склад 
сім ї, автобіографію, 6 фотокарток розміром ЗХ^ 
сантиметри.

Приймання заяв почалося з 1 квітня.
Початок занять з 1 вересня 1976 року. \
Адреса училища: м. Олександрія-7, с. Октябрське, 

вул. Трудових резервів, 1. (хати автобусом «Б» до зу
пинки «Октябрське».

Друкарня їм. Г. ЛІ. Днмитрова 
обласного управління у справах ввдавінштв, 

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