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ЖНИВАМ ЮВІЛЕЙНОГО РОКУ — 
ЗРАЗКОВУ ГОТОВНІСТЬ, ШВИДКІ ТЕМПИ 
І ВИСОКУ ЯКІСТЬ РОБОТИ!
ЛИСТ МАЙСТРІВ ЗБИРАННЯ ДО ВСІХ ЖНИВАРІВ РЕСПУБЛІКИ

Під керівництвом Комуністичної партії, разом з 
усім радянським народом сільські трудівники Украї
ни натхненно працюють над здійсненням грандіозних 
накреслень XXV з'їзду КГіРС, соціалістичних зобо
в’язань на чрсть 60-річчя Великого Жовтня. 1 Іовин 
приплив трудової енергії і ентузіазму викликали у 
землеробів і тг.арішішків рішення травневого Пле
нуму ЦК КПРС, винесення па всенародне обговорен
ня проекту пової Конституції Союзу РСР.

В ні знаменні дні хлібороби республіки завершують 
підготовку до найвідповідальнішого етапу сільсько
господарського року — жнив. Вони доклали багато 
зусиль і вміння, щоб виростити добрий урожай. За
раз хліба набираються сили. Швидко наближається 
тої" час, коли визріє колос.

Та в народі здавна кажуть: виростити врожай — 
це лише нівділа. Головне далі — зібрані його. Адже 
ье той хліб що в полі, а той, що в коморі. Це и 
справді так. Бо перестояла пшениця тиждень — і вже 
сбснналося па кожному гектарі по одному—два цент
нери зерна. Упав лише однії пшеничний колос на 
кгг-дра і йому мої пі поля — і вже недораховується на 
ісктарі пуда хліба. Або тс її таке: вивели в поле 
сяк-так відремонтований і нс.чбало відрегульований 
комбайн, і вважайте, що втратили на кожному гекта
рі не менш двох центнерів зерна.

Справа нашої трудової честі — організовано, в 
стислі строки зібрати хліб ювілейного року, не зали
шити в полі жодного колоска, не розсипати по дорозі 
до елеватора жодної зерйяни! Для цього у нас є всі 
можливості. Держава озброїла хліборобів богатир
ською технікою. Потужні комбайни «Колос», «Пива», 
«Сибіряк» дають змогу трудитися гпсокопродукііів- 
і’с, дет- у день добиватися відмінних показників.

Не підтвердили сотні майстрів V жнива останніх 
років. Відповідаючи ділом па високу оцінку, дану 
Гсгсральинм секретарем ПК КПРС товаришем 
Л. 1. Брежнєвим рекордному виробітку М.‘ Бочкарьо- 
ва та ряду інших комбайнерів Ростовської області, і, 
включившись у рух за високопродуктивне викори
стання сільськогосподарської техніки, багато комбай
нерів нашої республіки намолочували за збиральний 
(■езе.и по 15—20 тисяч центнерів зерна. Намолот 100— 
150 зони за добу па комбайн у багатьох господар
ствах став звичайним.

Закріпити все краще у використанні техніки, в ор
ганізації збирання і перевезенні хліба, що досягнуто 
па жнивах у минулі роки, оволодіти методами робо
ти майстрів збирання розгорнути з перших дніг. ко
совиці масовий рух під девізом: «Сьогодні рекорд но
ватора, завтра — норма для всіх» — цс патріотичний 
обов’язок, невідкладне завдання кожного комбайне
ра. тракториста,-водія автомашини.

Нинішню п’ятирічку партія і народ назвали п’яти
річкою ефективності і якості. Отже, й на пас, жниаа- 
I ів. покладається велика відповідальність. Від того, 
•ік буде проведено весь- комплекс збиральних робіт, 
значною мірою залежатиме доля врожаю, виконання 
соціалістичних зобов’язань землеробів республіки по 
виробництву і продажу державі зерна та інших сіль- 
єьксгосподарських продуктів.

Багаторічний досвід показує, що неодмінною пе
редумовою організованого проведення жнив є своє
часні’ і високоякісна підготовка збиральної техніки 
і транспортних засобів. Це вимагає від нас швидше 
завершити ремонт машин, ретельно їх відрегулювати, 
перевірити надійність у роботі, поставити на лінійку 
ютовності всі до одного комбайни, жниварки, авто
мобілі і причепи.

З настанням жнив головне й вирішальне — якнай
повніше використати величезні можливості сучасної 
збиральної техніки. Ми повинні зробити все для того, 
іцсб на цьогорічних жнивах сезонний намолот на 

комбайн становив 10—15 тисяч і більше центнерів 
зерна, виробіток г.а жниварку — 300—356 гектарів. 
Завдяки цьому зможемо забезпечити проведення 
жнив у стислі строки — не бі.і'-.ше, як за 10—12 днів.

Щоб досягти такого виробітку, повсюдно запрова
димо двозмінну роботу механізаторів. Кожен зби
ральний агрегат необхідно укомплектувати двома 
комбайнерами. Широко запровадимо прогресивну 
технологію збирання, для чого створимо комплексні 
збирально-транспортні загони, застосуємо груповий 
метод жііивувашія. який дозволяє краще налагодиш 
транспортне, технічне і побутове обслуговування.

Роботу організуємо так. щоб комбайни знаходились 
у загінні не менше 16—18 годин на добу В усіх гос
подарствах застосуємо вивантаження зерна з бунке
рів комбайнів на ходу, що дасть можливість виграти 
для збирання не менше 20 процентів робочого часу.

Враховуючи значні пепев.тгп роздільного збирання, 
з перших днів жчив широко запровадимо скошуван
ня хлібів у валки.

Високопродуктивне використання збиральної техні
ки, скорочення .’іроків жнив досягаються злагодже
ною роботою, загзльїіі’мп зусиллями механізаторів, 
інженерпо-тсхпіч.іііх працівників, керівників колгос
пів, радгоспів, об’єднань «Сільгосптехніка». Адже са
ме працівники інженерної служби господарств і оріа- 
нізг-цій «Сілі госптехіїікн» повніші забезпечити надій
не технічне обслуговування маниш у полі, створити 
ііссбхідиі запаси обмінних вузлів і аїрегатів, ремонт
них матеріалів. 4

Один з головних обов’язків жниварів — зібрати 
врожай сповна, без найменших втрат, бути гоовнмй 
до косовині за несприятливих ногоднмх умов. 
Ми ретельно підготувались до цього, провели ущіль
нення вузлів комбайнів і автомобілів, обладнали зби
ральні машини необхідними пристроями, щоб запо
бігти тратам зерна, а також етеблоиідіймачами для 
збирання полеглих хлібів. Для перевертання і просу
шування вологих валків на жниварках встановили 
барабанні або полотняно-транспортні підбирачі вико
ристаємо ншекогі ворушнлки Все це можна зроби
ти в кожному господарстві, і ми закликаємо механі
заторів республіки по-господарськи подбати про те, 
щоб повністю закрити всі канали втрат зерна та ін
шої продукції.

Своєчасне і без втрат проведення збирання і хлібо
заготівель значною мірою залежить від злагодженої 
роботи автотранспорту. Працівники автонідпрлємств 
і організацій, колгоспів і радгоспів повинні подбати 
про те, щоб зустріти жнива у певній готовності, щоб 

В. ВОРОНІН — комбайнер паді оспу «Запорізький» Токманького району Запорізької області, Герой 
Соціалістичної Прані; А. ДЯЧЕНКО — комбайнер колгоспу імені XX з’їзду КПРС Крнннчанського ра
йону Дніпропетровської області, Герой Соціалістичної праці; І. ДУМА — комбайнер колгоспу «Чнстоводів- 
ський» Ізюмського району Харківської області, Герой Соціалістичної Прані; 1. ЄРЕМЕНКО — комбайнер 
колгоспу імені Ітліиа Вільнянського району Запорізької області. Герой Соціалістичної Прані; В. КА
ЛЮЖНИЙ — комбайнер радгоспу «Україна» Бернславського району Херсонської області Герой Соніа 
дієтичної Прані; С. МАГДИЧ — комбайнер колгоспу «Росія» Липовенького району Вінницької області. 
Герой Соціалістичної Прані; А. ШАМОВ — комбайнер колгоспу імені Леніна Казанківського райопу Ми
колаївської області. Герой Соціалістичної Прані; В. ГУМЕНЮК — комбайнер колгоспу імені Котов- 
ського Красилівського району Хмельницької області; В. БОРОДАВКА — комбайнер радгоспу «Поиров- 
сікий» Старобільського тресту радгоспів Ворошиловградської області: О КІНДЗЕРСЬКИЙ — комбайнер 
колгоспу імені Кірова Чортківського району Тернопільської області; В. ТИМОФЄЄВ — комбайнер рад
госпу «Маріампільськиіі» Петрівськлго району Кіровоградської області; П. СУХОРУК — комбайнер 
колгоспу імені Горького Глобйнського району Полтавської області; І. ШАПОРЕНКО — жаткар колгоспу 
«Росія» Волиозаського району Донецької області; Л. БОНДАРЕНКО — керівник бригади водіїв Шпо- 
лянського райоб’єднання «Сільгосптехніка» Черкаської області; О. МЛІ'ТИН! — шофер Білоцерківського 
лртооб’єдіїання 09761 Київської області; В. НОСЕНКО— шофер спецавтобази 0301 Дніпропетровського 
тресту радгоспів Дніпропетровської області; М ДМИЇРІЄВ— начальник механізованою току радгоспу 
«Комуніст» Бернславського району Херсонської області; М. ЯЛОВНИЧИЙ — шофер Яготинсьиоіо 
райоб’єднання «Сільгосптехніка» Київської області; А. ПОРУБ — старший майстер виробничої дільниці 
Каховського хлібоприймального підприємства Херсонської області.

па перевезенні зерна автомашини були укомплекто
ван водіями для цілодобової роботі;.

Кожен із вас, хто підписав цього листа, відчуваючи 
особисту відповідальність за долю врожаю і, прагну
чи езна.менувати 60-річчя Великого Жовтня новими 
трудовими здобутками, взяв підношені соціалістичні 
зобов'язання.

Комбайнер В. Калюжний тобоь'-.навея комбайном 
< Колос» за сезон сколіти 6<10 гектарів хліба і намо
лотити його 20 000 центнерів. Збиральний загін, очо
люваний В Ворзвіиим чотирма комбайнами «Колос:? 
намітив скосити за 9 днів 1100 гектарів хліба і намо
лотити 42 000 центнеры .зерна Комб ійнерв А Дячен
ко та 1 Дума зобов’язалися комбаї’иамн «Колос» за 
12 днів скосити відповідно 600 і 500 гектарів зерпо- 
внх та намолотит» 20 000 і 18 500 центнерів зерна 
По 16 000 цептперін хліба за 12 днів дали слово на
молотити комбайнери А. Шамов і В. Бородавка. 
Більш як по 10 000 центнерів зерна видати з бункерів 
комбайнів за 10 днів — таке зобов’язання комбайне
рів О Кіндзсрського і В Тимофеева. Жаткар 1. Ша
поренко за 3 робочих лиш скосить, зернові у валки на 
площі 420 гектарів Водій Л Бондаренко зобов язав- 
ся за 20 днів автомобілем ЗІЛ-ІЗО з автопричепом 
перевезти 800,0 центнерів зерна, а керована чим 
брі.гадт v складі десяти чоловік дала слово за такий 
же строк 5 автомобілями ЗІЛ-ІЗО з автопричепамм і 
5 автомобілями ММЗ-555 перевезти 40 000 центнерів 
зерна.

Високі зобов’язання взяли комбайнери 1 Єременко. 
С Магдич, В Г\ мешок. П Сухорук, водії машин 
В Носенко, М. /Іловіїичіїй, О Мартын.

Ми закликаємо комбайнерів, водіїв автомашин, 
працівників об’єднань «Сільгосптехніка» і хлібо
приймальних підприємств докласти всіх зусиль ДО 
тою, щоб кожен колгосп і радгосп, кожне автотран
спортне підприємство і елеватор своєчасно і високо
якісно підготуватись до жнив, перевезень і прийман
ня врожаю, широко розгорнути соціалістичне змаган
ня за високоорганізоване проведення збирання і хлі
бозаготівель за виконання і перевиконання планів і 
соціалістичних зобов’язань ювілейного року ис ви
робництву і заготівлях зерна та інших сільськогоспо
дарських продуктів. Вирушаймо, дорогі товариші, 
а масовий похід за якнайкраще використання вели
ких можливостей нашої техніки. За 10—12 пнів збе
ремо без втрат еєсі- вирощений урожай! Його доля 
в наших руках!

До славного 60-річчя Великого Жовтня підготуємо 
рідній Вітчизні вагомий коровай!
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За хліб 
ювілейного!

Чуєш, уже видззоіпоіоіь колосом гінкі пшениці, 
уже гомонять урожаєм хлібні поля! А гаряче ліго 
відлунює у скронях — день за днем. Скоро жнива • 
остаточний підсумок твоєї праці, хліборобе, ще один 
екзамен на довгій ниві твою житія. Чи готовий ти 
скласти його ка «відмінно»? За будь-яких обставин 
твоя відповідь певніша б\ іи ствер.іною. Бо наш обо- 
ь’і.зок—тільки ударною працею відповідати па турбо
ту партії. Бо тільки в напруженій боротьбі за хліб 
ювілейного року ми зможемо виконані підвищені со
ціалістичні зобов’язання, зробити все для того, щоб 

■ Батьківщина одержала від Кіровоградщиші 1 мільйон 
365 тисяч тонн зерна. До цього нас закликають по
станова Центра'цното Комітету КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про додаткові заході: по забезпечен
ню збирання врожаю, заготівель сільськогосподар
ських продуктів і кормів у 1977 році», відповідна 
постанова Секретаріату Ц1\ ВЛКСМ. До цього пас 
закликає наш високий громадський обов'язок. Зга
даймо слова Леоніда Ілліча Брежнєва на травневому 
Пленумі ЦК КПРС. «'Греба, — сказав він, — щоб 
кожна радянська людина ясно усвідомлювала, - що 
головна гарантія її прав у кінцевому підсумку — це 
могутність і процвітання Батьківщини. А для цього 
кожен громадянин повинен відчувати свою відпові
дальність перед суспільством, сумлінно виконувати 
свій обов’язок перед державою, перед народом».

Зрозуміло, у ці дні наша найперша турбота про 
врсгкай. І бюро ЦІ< ЛКСМ .України у своїй постанові 
відзначило, що головним завданням комсомольських 

і,| і г пішцій є мобі лізація юнаків і дівчат на успішне 
приведення zni.nu. Л дій цього іюисюдно іреба за- 
безпечній тану розстановку комсомольців і молоді на 
період збирання врожаю, при яків би всі, хто має 
механізаторські спеціальності, були залучені до ро
боті' на сільськогосподарських машинах і механізмах. 
Слід надати допомог^ іосп »дарсьілім органам у за
вершенні ремонту збиральної техніки і і ранено;»т них 
засобів, домогтися, іцод кожна машниа своєчасно ви
йшла в поле. Особливу увагу необхідно звери\ти на 
впровадження прогресивних методів збиральних ро
біт, створення комсомолрсько-молодіжиіі.х комбаііно- 
гранспертнях лапок, кожному молодому трудів
нику треба допомог і л зпзпачипі свої місце у боро і ь- 
бі за врожай ювілейного року, щоб гін відчував осо
бисту відповідальність за збереження кожного гра
ма зерна.

Райкоми і комітети комсомолу мають домогтися 
оперативного підведення підсумків змагання, широ
кої глтеності результатів праці, вмілого застосування 
розроблених заходів моральної о і матеріального сти
мулювання. А як важливо організувати урочисте 
вшгі'увапич передовиків жнив, широко використову
вати пам’ятні призи, вимпели, піднятій прапорів тру
дової слави в честь переможців, вітальні ласти, подя
ки батькам, позд-зровлені'.я знатних хліборобів-земли
ків, прославлених людей села.

Звісно, сіліська молодь чекає допомоги і від школя
рів та студентів. Отут комітети комсомолу учбових 
закладів повніші наслідувати приклад с гудеш із Ме
літополі сшіого інституту механізації сільського гос
подарства і за їхньою ініціативою сформувати загони 
та [руни помічників комбайнерів і шоферів із числа 
студентів та учнів. Зможуть багато зробити для рит
мічної, цілодобової роботи хлібоприймальних пунктів 
і токів також уші профтехучилищ і загальноосвітніх 
шкіл. Важливо й те, щоб комсомольські організації 
промислових підприємств ширили змагання за вико
нання норм виробітку тих виробничників, які направ
лені в господарства для надання допомоги трудівни
кам села у збиранні врожаю і заготівлі кормів. Вже 

сьс'іод’-і до мас .;и-іі > ті пічної роботи в полі треба 
з.ілучігія кращих пропагандистів, лекторів, політін- 
формагорів, регулярно иріаііізовуьатн виступи перед 
л»інівар!імі! агігкульїбриїад, колективів художньої 
самодіяльності і працівників творчих спілок.

Для вас, молодих жниварів, учасників змагання 
за найвищі ешхзі всіх сільськогосподарських куль
тур, ЦК ЛКСМ України оголошуй реенуб.и'к;шсь!.ш| 
конкурс на і оащий комсомольсько-молодіжний 
комбайновий екіпаж, кук’. руд.юабираличий агрегат 
197 7' реку. ньому беруть учасіь усі молоді комб.ш- 
нєри, ксмсрмольсько-молоді/Кні ко. оайііозі екіпажі, 
і;}куруд.осбир.ільні агрегати, зайняті на збираінц 
грожаїо зернових культур. ііер^можцями будуть ви
знані ті учасники змагання, які виконають соціаліс
тичні зобов'язання, до-?яг*йуть найбільших намолотів 
зернових, зберуть на.-.більшу кількість зерна iv.iv- 
ру.'Ш-Н нормальної вологості при умові високої якості 
роботи.

Пам'ятайте; кращий комсомольсько-молодіжний 
і.гмбайновий сліпа/; від кожної зони (Степу, Лісо
степу і Полісся;, куктрудзо;;.и:ра.іьшііі агрегат зано
сяться до Киши пешанн республіканської комсо
мольської організації, преміюю юс,! цііі її :і?.. и пода- 
і уіікгми та представляються до нагородження в 
L1K В. ІКСА.. Кращий комсомольсько-молодіжний ку
курудзозбиральний ггрегат — переможець республі
канською конкурсу, крім того, нагороджується пере
хідним призом ЦК ЛКСМУ «Кращому кукурудзозби
ральному агреі&ту». А кращі мо.то.'і комбайнери (за 
мгркамк комбайнів), екіпажі кукурудзозбиральних 
агрегатів — переможці обласного конкурсу — наго
роджуються Нечесною Грамотою ЦК ЛКСМУ і цін
ними подарунками.

Візьми, хліборобе, участь у. конкурсі. Наслідуючи 
патріотичний почни кубанців — ініціаторів Всесоюз
не ю змагання за одержання у ювілейному році най
вищих врожаїв сільськогссподарськпх культур, до
клади всіх зусиль і організованості, аби найповніше 
використані резерви і мо/сливості збільшений вироб
ництва зерна — хліба ювілейного року!

г

КЖХСЛк

«ЗОБОВ’ЯЗАНІ
ПОВАЖАТИ»

«Громадянин СРСР зобо
в'язаний поважати права і 
законні інтереси інших осіб, 
бути непримиренним до ан
тигромадських вчинків, все
мірно сприяти охороні гро
мадського порядку» — ЦЄ 
рядки з проекту нової Кон
ституції СРСР. Вони були 
іцо раз підкреслені у ви
ступах на нараді комсо
мольського активу органів 
внутрішніх справ, що відбу
лася в обкомі ЛКСМУ.

Про участь юнаків і дів
чат в охороні громадського 
порядку та завдання ком
сомольських організацій у 
цьому напрямі йшлося у 
доповіді на нараді першого 

’ секретаря обкому ЛКСМУ 
О. О. Скічка. Начальник від
ділу обласного управління 
внутрішніх спраз О. П. 
Яценко розповів про діяль
ність комсомольських опе
ративних загонів, про фор
ми і методи політико-вихов- 
Ної роботи серед молодих 
працівників міліції.

— У республіці стартує 
^стафета, присвячена 60-річ- 
чю Великого Жовтня тз 
100-річчю з дня народжен
ня Ф. Е. Дзержинського, — 
повідомив інструктор ЦК 
ЛКСМУ В. М. Демченко, і 
^ручив першому секретаре
ві обкому ЛКСМУ О. О. 
Скічку альбом, в якому бу
де записаний Рапорт про 
участь комсомольців і мо
лоді Кіровоградщини в охо
роні громадського порядку.

Кіровоградці передадуть 
Эстафету дніпропеіровцям.

•ПІСЛЯ ВИСТУПУ «лік»

„ЧИЯ ТУРБОТА?“

ІТИ В РЕВОЛЮЦІЮ ДАЛІ

комсомольїіі Володимир 
М. ЧАИКОВСЬКОГО.

косовиця трап на сінаж. Останні гектари.
и ударно! Гак працюють на обробітку міжрядь кукурудзи 

НЕТРІ.НА, ііі.'ін КОЛІСНИК та Володимир КОЛПАК. Фою

шввгавм
ВАХТА
КОМСОМОЛУ
© Репортаж червоного тижня

■ аа

— так звався матеріал, опуб
лікований у «Молодому кому
нарі» 4 червня ц. р. (№ Ö7), 
Проблема, піднята в кореспон
денції, — контролі, комітетів 
/ЇКСМУ підприємств, установ І 
Організацій обласною центру 
за навчанням «своїх* комсо
мольців у вечірніх школах. Тут, 
зокрема, критикувався стиль ро
боти Кіровоградського міськ- 
промюргу.

«Публікація «.Молодше ко
мунара» обговорена на засідан
ні комітету ЛКСМУ. куди бул(1 
запрошені секретарі первинних 
комсомольських організацій і 
•учні вечірніх шкіл. Критику] 
Ішпіано справедливою. Продав
цеві магазину № 10 >1. Козло- 
пець, у якої раніше були недо
статні умови для складання нц-І 
ііускиих екзаменів, надано від-| 
пустку», — повідомила редакцію! 
секретар комі готу комсомолу] 
Міськіїромторгу О. Л1 АРИ Щук.І

кйЯ ИНУВ ще один червоний 
й*’* тиждень. І хлопці з ком- 
Й:о,мольсько-молодіжної зро- 
йбили ще один чесний крок 
йдо ювілею Жовтня. Йдуть 
^до нього, як до чистоти, се
ймі стаючи чистішими, рос- 
Итять хліб ОТИМИ ЧИСТИ/ЛИ І 
«чесними руками. Идуть 
н хлопці далі а революцію, бо 
й «основна революція, — ви- 
|голосив улюблений ЇХНІЙ 
а поет Віталій Коротич, — цс 
Мі а, що проходить у душах...»

А таки люблять поезію 
Я механізатори другої комсо- 
■ мольсько-молодіжноі трак- 
аторноі бригади колгоспу 
»«Дружба». Бо хлібороб — 
І він завжди поет і філософ, 
в Бо у полі у тебе такі одвічні 
а супутники таоєї професії, як 
І земля, трава, небо.
І Так думає Василь Глущенко. 

Д спокійно і впевнено тримаючий

НАСТУПНИЙ
ТИЖДЕНЬ —
СОРОК ТРЕТІЙ

кажу. Червоний прапор 
на флагштоці біля трактор
ної бригади протягом усьо
го тижня майорів на честь 
комуніста Костянтина Нови- 
коза. Механізатор з дня на 
день утримував першість, 
обганяючи інших на полови
ну заповітного до перемоги 
гектара, на кілька центне- 
різ.

І оці півгектара у змаган
ні були для хлопців протя
гом усього тижня 
тами заздрощів, 
чинної злості.

А то, знайшов 
думав Василь Глущенко,. — 
повільно простуючи до по
льового стану, — знайшов 
щастя, — машина, хата... З 
цим усе просто, як два по
множене на два: хто не пра
цює, той не їсть. А щасли
вий Василь тим, що хлібо
роб вільної землі, тим, що 
комуніст, тим, що обрали

і предме- 
і безпри-

щастя,

вчорашня випускниця Кіро
воградського кулінарного 
училища, а сьогоднішній їх
ній шеф-кухар Людмила 
Пзтратій ча.слує над остан
німи пиріжками — заробили 
хлопці гарного обіда — за
кінчили сінажування!

1 поки чекають обіду, комсо
молець М и кола Ба куй, один Із 
новачків у бригаді. білявий, 
меткий, і тік кажуть наставни
ки — неслухняний. заводить 
свого трактора. Дійсно, неслух
няний. всі в.ке обідають, а він 
надумав сад, що біля бригади, 
культивувати. Та сад невеликий 
і вже за півгодини якимось ви
шуканим жестом, скопійованим 
у героя екрану, юний механіза
тор, гордо покаже Людмилі ви
сапаний ним сад і, обпікаючи 
іуби гарячим борщем, процитує 
тою ж Коротяча:

Стартують революції з ідей. 
Ідеї проростають

з непокор...
А ввечері хлопці вихову

ватимуть Миколу і за непо
кору, і за довге волосся, що 
падає на плечі золотистими 
пшеничними хвилями. Бихо-

руках кермо трактора. Лиш іно
ді кине із кабіни кілька слів 
своєму юному помічникові 
Мішіку Михайлову, щоб не ду
же барився і знову споглядав 
Землю, трави і небо. І ледь чут
но лоскоче ніздрі суховій, ніби 
наморочиться і олова від пере
стиглих щедрих запахів коню
шини, люцерни. буркун-зілля. 
Косити трави — то далебі най
приємніше заняття. І думки 
снують у'голові легко, плавно, 
щасливо. /\ чи щасливий Ва
силі. — замислився... Якими 
критеріями міряти щастя? /Ки
не, працює. Щоранку на власній 
новенькій «легкозушці» під’їжд
жає до ПОЛЬОВОГО Т-Лбору, дім 
власними руками збудував, не 
дім — палац, вісімдесят квад
ратних метрів.! 1 в середині, як 
кажуть, повна чина... А чому, 
власне, почав вимір свою щас
тя Василь із цих поняті, суто 
матеріальних? Адже у них всі 
хлопці як не збудувались, то 
будуються, а машини? На робо 
ту наввипередки «Ладами* і 
«Москвичами*, Віктор Ці.ома і 
Валентнії Пнндик, Анатолій і 
Віктор Колпаки, Віталій Гла
ві азін.

Однак цього тижня 
рили хлопці не господарям 
«Лади», а Кості Новикову, 
молодому комуністу. Неви
сокому, кремезненькому 
механізатор/, котрий ви
йшов переможцем цього 
червоного тижня. Бо найго
ловнішою тижневою пере
могою було для бригади 
завершення заготівлі кор
мів для громадського тва
ринництва. Хлопці скосили 
366 гектарів багаторічних 
трав, заклали 2500 тонн сі-

Натхиенпі рішеннями XXI з’їзду Ко
муністичної партії Радянського Союзу, 
який намітив завдання по розвитку на
родного господарства на сім років, юна
ки та дівчата області широко розгорну
ли соціалістичне змагання за дострокове

зазд- хлопці його групкомсоргом, 
тим, що дружина Галина ні 
в чому не відстає від нього: 

у члени 
коміте- 

колгоспу. 
виглядає

□же й кандидат 
КПРС, у складі 
ту комсомолу 
Тим, що дочка 
батька із-за нового паркану 
дитячого садка. Щасливий 
тим, що котиться по небу 
сміх — то з якоїсь небили
ці здорово і весело смію
ться, зібравшись біля чер
воного куточка хлопці. Міц
ні, засмаглі і вродливі. А

виконання поставлених перед ними зав
дань. У червні 1960 року в Кіровограді 
відбувся загальноміський зліг ініціаторів 
руху за комуністичне ставлення до пра
ці, який відіграв важливу роль у даль
шому розвитку цієї нової, ВИЩОЇ форми 

■І..».. х_. . д йП-.<и.лііій *— ,5 т-Е .мна,, гтад^а^.учх.т'-л.-А.. *■ икггтту:

ком*

но- 
Го-

куватимуть, хоча тема 
сомольських зборів 
«Обговорення проекту 
ВОЇ Конституції СРСР». 
ворили хлопці здебільшого
про свої обов язки, свої 
борги перед Вітчизною. А 
заодно про недоліки і успі
хи в бригаді, про його, Ми
колину, легковажність, про 
те, що треба готуватись ДО 
взаємоперевірки якості об
робітку просапних із своїм» 
суперниками — першою те 

(Диз. З стор.).

соціалістичного змагання. У місті — па* 
над 31,5 тисячі учасників руху за кому* 
ністичну пращо. Більше 10 тисяч робіт
ників носять почесне звання ударчик* 
комуністичної праці, 450 колективам 
присвоєно звання комуністичних.

X
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Іти в
** (Закінчення.

Початок на 2-й стор.).
другою тракторними брига
дами, про те, що оди
надцять механізаторів за
кінчили цього року вечірню 
школу і час подумати про 
вступ до технікуму. Не но
сять за плечима знання Во
лодимир Дубченко, Віталій 
Гламазін, Віктор Цьома. Го
ворили про суботник, на 
якому комсомольці їхньо
го і осподарства працювали

ЛЮДИНА КРАЇНИ РАД

МІЦНІЙ,
ДРУЖБО! 
ЩОДЕННИК 
ДРУЖНЬОГО ВІЗИТУ

Як найдорожчих друзів 
зустрічає у ці дні молодь 
Кіровоградщини делегацію 
своїх ровесників із Толбу- 
хіиського округу Народної

Республіки Болгарії. Адже 
давні і міцні узи дружби 
зв’язують трудівників на
шої області з толбухіп- 
цими.

Па честь приїзду бол
гарської молодіжної деле
гації в Кіровоградському 
Палаці культури імені 
Жовтня відбувся мітинг.

Другий день візиту по
сланців братньої Болгарії 
розпочався зустріччю в

eTАК сказав наймолодший член іх-
» нього колективу, тракторист Во

лодя Колпак, показуючи мені в 
центрі Новоукраїнки постамент із 
погруддям Героя громадянської 
війни Марка Мокряка.

На Всесоюзних комсомольських 
зборах «Комуністичну ідейність, 
активну життєву ПОЗИЦІЮ кожному 
комсомольцю», юнаки та дівчата 
колгоспу «Дружба» ввели до скла
ду своєї первинної комсомольської 
організації червоноармійця Марка 
Мокряка, свого земляка. 1800 гекта
рів умовної оранки до 60-річчя Ве
ликого Жовтня зобов'язались вико
нати на його рахунок механізатори 
комсомольсько - молодіжної трак
торної бригади № 2. Тому на об
робітку просапних Володя Колпак 
трудиться завзято: при нормі 18 
гектарів обробляє за зміну по 23— 
25 гектарів. Гордиться юнак тим, 
що йому, новачку, одразу довірили 
таку важливу ділянку роботи, і тим, 
що працює в рахунок героя резо
люції. А втім, дамо йому слово;

Пахне стен чебрецем. Пахне степ 
втомою. Падаю обличчям у зелену 
пахучість, торкаюсь серцем землі, і, 
здається: так було вже колись, де
сятиріччя ТОМ у. я вже жив колись, 
і була ця утома, і цей неспокій, і ці 
жаркі чебрецеві пахощі...

Коли мені важко, коли валить 
утома з ніг, я приходжу сюди. У 
степ із пам’яттю нащадків на поба
чення. 1 бачу: пасуться зморені ко
ні, лоскоче босі ноги ковн.т-траза, 
по-хліОоробськи розкинувши руки, 
серцем до землі відпочивають хлоп
ці. Слухають землю, .мріють про 
хліб, і про косовицю у коротку хви
лину перепочинку між важкими 
боями з петлюрівцями. А ось і сам 
командир партизанського загону: 
молодий, із хвацькими вусиками на 
смаглявому обличчі, із трішки на
смішкуватим поглядом темних очей. 
Таким був Марко Ісайович Мокряк 
у’ 1918 році, ко ти повернувся до Но- 
воукраїнки із фронтів першої світо
вої війни.

НОВОУКРАТІІКЛ, де пройшло 
його важке, безправне дитин

ство в маєтку поміщиків Угрииови- 
чів. Новсукраїнка вразила його сво
їм революційним настроєм. Ревком 
одразу доручив Маркові сформува
ти загін для боротьби із «самостій
никами». Незабаром село окупували

„ВКЛОНЯЮСЬ
Д О З Е М II О!”
німці і гайдамаки. Вже восени 1918 
року загін ревному виступив проти 
петлюрівців.

В кінці лютого Марко заявив у 
ревкомі про своє бажання виїхати 
на фрешт, і почав готувати загін ар
тилеристів.

Головне, треба було забезпечити 
добровольців зброєю, але де її взя
ти? Хтось повідомив, що па сусідній 
станції Ддабаш стоять дві несправ
ні гармати. Артилеристи відремон
тували їх і навіть змонтували бро
непоїзд. На початку березня Марко 
з товаришами виїхали у перший 
рейс і зробили наг.ад на курінного 
ата.мана Козубською. У квітні 1919 
року Марко Мокряк на чолі сфор
мованого ним загону виїхав на 
фронт. Загін відважного артилерис
та влився до 6-ї дивізії Першої 
стрілецької бригади під команду
ванням Ткаченка. Наказом по диві
зії від 23 травня командиром арти
лерійського дивізіону призначили 
червоноармійця Мокряка.

Білі наступали, просуваючись до 
Москви. Загін одержав перше бо
йове хрещення. Ворої не тільки по
чував страх перед червоною арти
лерією, але й серйозно зацікавився 
командиром батареї Мокряком, 
який потім наганяв страх на полчи
ща контрреі-.о.иощешер!!:. Славою 
укрила себе батарея в боях за стан
цію Бахмач. Саме тоді Марко з 
хлопцями захопив ворожий броне
поїзд «Орел», втративши тільки 
трьох бійців і одну гармату.

Згодом 57 дивізія 14-ї Червоної 
Армії одержала наказ якомога біль
ше сил ворога взяти па себе, щоб 
послабнім його наступ па Москву. 
Батарея Мокряка розташувалась па 
захід від міста Севська. Становище 
па Севсько.му плацдармі було дуже 
важким. Ворог, пізнавши знайомий 
«почерк» артилерії Мокряка, оголо
сив велику нагороду за його голову 
і посилив свою польову артилерію 
бронепоїздами. Голова Марка Мок
ряка була оцінена білими в десять 
тисяч карбованців золотом і двома 
георгіївськими хрестами...

Особливо важкими були бої в 
цьому районі 25—26 жовтня.

О дев'яіій ранку 26 жовтня білі 
пішли в атаку. Червоноарміііці від
повіли вогнем гвинтівок, кулеметів. 
Відкривати артилерійський вогонь 
по піхоті Мокряк не поспішав і, 
дійсно, через півгодини все затихло. 
Коли через хвилин десять заговори
ла артилерія ворога, батарея Мок
ряка відповіла, підбивши відразу ж 
бронепоїзд білих. Та раптом вибух 
землі і диму піднявся вгору. Теле
фоніст упав, але тут же піднявся і 
побачив: Марко тримався однією 
рукою за груди, іншою за дерево. 
Підхопивши командира, телефоніст 
і ординарець поклали його на зем
лю під деревом.
' —...Збережіть., артилерію, — це 
останні, ледве чутні слова умираю
чою комбата. Вони прозвучали як 
заповідь. Його поклали на сани 
(вже випав сніг) і відвезли в сан
частину, де Мокряк номер.

Наказом № 252 від 23 травня 
1920 року Революційна Військова 
Рада республіки нагородила .Марка 
хМокряка орденом Червоного Пра
пора (посмертно).

10 листопада 1919 року урочн>ю 
з воєнними почестями Марка Мок
ряка і помічника командуючою 
13 ю армією О. Б. Стачксзича було 
поховано па Квасній площі.
Гї сЖУ у розкошувегіги червневих 
*■ трав і болісно бачу: траурний 
кортеж прибув на Красну площу. 
Мого любимого командира несуть 
вдовж усього фронту, виставлених 
суцільним строєм багаточислєнних 
частин військ Московського гарні
зону...

Я чую постріли гвинтівок, слова 
останнього «прощай»...

На узбіччі дороги мій наставник, 
мій батько Анатолій Миколайович, 
вже давно завів трактора і гукає на 
мене. Іду до поля, до праці, іду а 
революцію далі...

Фото В. КОВПАКА.На фото: мітинг радянсько-болгарської дружби в 4 У

револю
З ОСООЛИВИМ Піднесенням. 
Адже механізатори листую
ться із хліборобами Толбу- 
хінського округу Народної 
Респуоліки Болгарії, побу
вали у них в гостях, чекають 
нових зустрічей. А тому 
внесок у фонд фестивалю, 
У фонд дружби хотілось 
зробити чималий. Молодь 
колгоспу «Дружба» Новоук- 
раїнського району у день 
суботника виробила про
дукції на 3000 карбованців:

цію далі...
прорихлено 190 гектаріз ку
курудзи,' скошено 42 гекта
ри зеленої маси, закладено 
690 тонн сінажу...

Про все це вони говори
ли на зборах, присвячених 
обговоренню проекту Кон
ституції, Основного Закону 
їхнього життя. На зборах, 
які вінчали ще один черво
ний тиждень, присвячений 
Жовтню.

І пізно ввечері, повер
таючись із зборів додому,

обкомі Компартії України, 
під час якої відбулася 
розмова з першим секрета
рем обкому Компартії Ук
раїни’ М. М. Кобильчаком.

Зранку молоді толбухїн- 
ці поклали корзини живих 
квітів до пам’ятника В. І. 
Леніну, пам’ятника С. М.„ 
Кірову, пам’ятників загиб
лим радянським воїнам, 
героям громадянської та 
Великої Вітчизняної воєн. 

ірупкомсорг Василь Глу- 
щенко, слухаючи щебетання 
в сусідському садку якоїсь 
нічної птахи, зоріючи влас
ний будинок, ЯКИЙ СВІТЛОМ 

великих вікон переморгу
вався із вечірніми зірками, 
ще раз подумав, що він 
справді щасливий!

л. кравець.
Колгосп «.Дружба» 
Новоукраїнського 
району.

в. колплк, 
механізатор колгоспу «Друж
ба» Новоукраїнського району.

Толбу хінського округу побу
вала на заводі «Червона 
зірка».

Учора відбулося сьоме засі
дання міжнародного клубу 
молодих механізаторів «Кіро
воград — Толбухіп». Зніг про 
це буде опубліковано.

У першій ПОЛОВИНІ дня 
гості відвідали найбіль
ший вуз нашої області — 
Кіровоградський інститут 
сі л ьсько господ а рс ького м а - 
шинобудуваиня.

Того ж дня делегація

У справжнє спортивне 
свято перетворився чемпіо
нат республіки з автокросу, 
що проходив на трасі в ра
йоні села Катеринівки Кіро
воградського району. Близь
ко ста найсильніших гонщи
ків з усіх областей України 
та міста Києва прибуло сю
ди, щоб продемонструвати 
свою майстерність.

Змагання почали кросме- 
ни на машинах ГАЗ-51. Пер
шим зі старту вирзався гон
щик на машині під номе
ром 91. Це кіровоградець 
Микола Кльова. За ним не
відступно був теж наш зем
ляк Олег Марчонко. І так— 
коло за колом, довжина 
кожного становила 6 кіло
метрів. Але на останньому, 
дев’ятому колі, трапилася 
несподіванка. Машина Мар- 
ченка перевернулася, і по
ки її ставили на колеса, кі- 
ровоградця обійшли чотири 
суперники.

Отже, перший старт і пер
ша перемога. Микола Кльо
ва — чемпіон республіки! 
А Марченко прийшов на 
фініш шостим.

На трасі — автомобілі 
ГАЗ-53. Тут лідирував пред
ставник Ровенської області 
Євген Михель. Кіровоград
ський кандидат у майстри 
спорту Віктор Михагьський

КУЛЬОВА СҐРІЛЬБЛ. У 
гирі НопгоррДківсі.кого (ПІ У 
№ 6 проведені змагання з ку
льової стрільби н залік об
ласної спаргакіадп-77 товари
ства «Трудові резерви». Снль- 
ніі-тими и особистому заліку 
були Кіровограда) Ніна Мар
тишок, Надія Каргалаиі. Піна 
Мельчук. Ігор Було. Віктор 
Макарспко, ноятородківці Те
тяна Лалименко, Григорій 
Довгаль. Дмитро Трохіїмснко 
і олександрит, Олександр 
Григор’св. Звання чемпіонці 
на вогневих рубежах но групі

З спзор

ВЕЛИКИЙ успіх.
КІРОВОГРАДСЬКИХ 

СПОРТСМЕНІВ
НА ЧЕМПІОНАТІ 

РЕСПУБЛІКИ 
З АБЮКГиСУ

закінчив трасу другим і 
втретє підряд стаз срібним 
призером чемпіонату рес
публіки.

У змаганнях машин класу 
ЗІЛ-ІЗО неперезершеним 
був чемпіон України мину
лого року одесит Василь 
Жердецький. Другим фіні
шував Станіслав Тарасенко 
з Кіровоградського автопід- 
приємства № 10661. Кірово
граді Анатолій Усенко та 
Василь Матвієнко зайняли 
відповідно четверте й шос
те місця.

Великий, інтерес виклика
ли заїзди на найлегших ав
томобілях іипу «баті». Іуг 
у котрий вже раз звання 
найсильніших підтвердили 
представники Запорізької 
області І чемпіоном рес
публіки стаз запорожець 
Віктор Музальов.

В командному заліку по 
машинах ГАЗ-51, ГДЗ-53 і 
ЗІЛ-ІЗО всі золоті медалі 
вибороли кіроооградці. Чем
піонами республіки стали 
збірна команда Кіровоград- 
щини, команда управління 
вантажного автотранспорту 
нашої області та команда 
Кіровоградського автолід- 
приємства N2 10661.

М. КОРОТКО«.
11 и ф о т о: «горі — чемпіон 

республіки .Микола К-’ІЬОВА; 
внизу — на трасі змагаїн..

Фото ?Л. Г, ЧіЛІЮЬі'ОІО

міських профтехучилищ за
воювала команда юнаків дру
гого Кіровоградського, а у 
сільських — стрільці Іїовіо- 
родкіккя і дівчата Олександ
рійською С.ІІГУ № І.

БАГАТОБОРСТВО Г ПО. 
Першість обкому профспілки 
працівників будівництва і 
промбудматеріалів з багато
борства комплексу ГГЮ серед 
ВНрОбіїНЧНХ КОЛСКТИВІІІ фіЗ' 
культури протягом двох дній 
проводилася на спортивних 
базах обласного центру.

В командному заліку не ма
ли собі рівних багатобирці 
комбінату «Кіроноградваиг- 
буд». Вони іі стали перемож
цями цих .змагань.

■І. »».“РДІЦСИДвІІЧІ " ■> 1 Г І : 7- .-T-J-Л—ту—-ГТ-,- 77„ЦМДНПЗ

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК«

Колектив редакції газети «Молодий комунар» сумує і при- | 
веду передчасної сперті члена Спілки письменників УРС* , 
позаштатного кореспондента газети

МОТОРНОГО Олександра Давидовича '
1 висловлює співчуття родині покійною. (
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ДИРЕКЦІЯ.

Білоцерківське середи« іфофесіймо-техиічне училище Ло 13

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить

свідоцтво про народження, характеристику 
або з місця роботи, довідку з місця прожп- 
зтшачсппям складу сім’ї, довідку про стан 
(форма № 286), шість фотокарток розміром

ОГОЛОШУЄ Н\БІР УЧНІВ

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Кіровоградське технічне училище № в
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

3® ЧГЄрЗЖЯГ 13/’7V року &

токар по металу,
слюсар-інструментальник (строк навчання — 18 мі

сяців).
слюсар механоскладальних робіт но обслуговуван

ню свердлильних та агрегатних верстатів (прийма
ють осіб з освітою за 8 класів),

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

(строк навчений — 10 місяців і 18 місяців), 
столяр,
електрозварник,
електромонтер по устаткуванню промислового 

устаткування.
На всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, які 

мають освіту за 10 класів віком до 25 років. На спе
ціальності «електромонтер» та «електрозварник» мі
німальний вік для вступників — 17.5 року.

Сірок навчання — 10 місяців. Для воїнів, звільне
них у запас, строк навчавші — 7.5 місяця.

Юнаків, які мають освіту за 8—9 класів, прийма
ють на спеціальності «слюсар» і «столяр» з річним 
отроком Навчання.

Встпгаїо’шм виплачують стипендію в розмірі ЗО 
карбованців па місяць, відмінникам навчання- — 
37 крб. 50 ксп., воїнам, звільненим у запас, — 70 кар
бованців.

Капітанівське м’ське професійно-технічне училище № 10
ОГОЛОШУЄ ПРИВОДІ УЧНІВ НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує для цукрової промисловості квалі
фікованих робітників таких спеціальностей:

складач Діїфузійішх ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр, 
сатуратник-маляп.
апаратник випапювашія — муляр,
апаратник валки цукру — слюсао, 
оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар каигрольно внмірювяльних приладів та ав

томатики.
електромонтер. "
Випускників направляють на роботу на цукрові 

завели.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

юнаків і дівчат віком не молодше 15 років, які за
кінчили 8. 9. 10 класів, шляхом конкурсного відбору 
за сніпками, вказаними в документі про освіту.

До греп електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб віком 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, одя
гом, взуттям, комплектом постільної білизни, воші 
одержують у період практики 33 проценти заробітку.

Заклад готує робітників таких спеціальностей!

маляр-будівельнітк (строк навчання 3 роки), 
столяр-будівельник (3 роки), 
штукатур-лнцювальник-плитковик (3 роки), , 
монтажник конструкцій — муляр (3 роки), 
автокранівник (3 роки), 
штукатур-маляр (3 роки), 
єлюсар-саитехнік (1—2 роки), 
муляр-монтажннк конструкцій (1—2 роки), 
штукатур-маляр (1-+2 роки), 
маляр (1—2 роки), 
муляр (1—2 роки).

Учні що навчаються 3 роки, по закінченні проф
техучилища набувають, крім спеціальності, середньої 
освіти.

Приймають юнаків і дівчат з освітою не нижче 
8 класів віком 15—16 років. 1 іа однорічний строк на- 
г’-авня приймають осіб з 10-класиою освітою, а та
кож звільнених у запас із лав Радянської Армії.

Вступники полають свідоцтво про закінчення 8 кла
сів або атестат, свідоцтво про народження, довідку 
про місце проживания, довідку про склад сім’ї, 6 фо-

у вівторок, четвер, 
суботу.

уі

356050. ГСП. Кіровоград 50. вул. Луначзрського. $6. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
номссмольсьного життя—2 45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій» 
еьиово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 16352. Обслі 0,5 друк, ари,

За виконані в процесі виробничої практики роботи 
учням додаткове до стиненій нараховують 33 про
шити від заробленої суми.

Кажшіі! учені, може поєднувати навчати,, в учили
щі з навчанням на підгоїовчііх курсах для вступу до 
інституту, а також набути при організації ДТСААФ 
військово-технічних спеціальностей.

Ті, що закінчать училище з відзнакою, мають пра
во вступати на вечірній відділ інституту поза кон
курсом.

Час навчання в учплпші зараховується до трудо
вого стажу.

До у1 п.тпща модель приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють такі гуртки; хоровий, 

танцювальний. художнього слова, духовнії, естрад
ний, технічної творчості, стрілені кий, парашутний та 
с-ленгротехіїічний. спортивні секції.

Приймання заяв — з 1 травня.
Початок занять з 1 вересня.

Рчтурпикн подають заяву, документ про закінчен
ня школи. свідоцтво ппо народження або паспорт, 
лег-ідкц з місця проживання і про склад сім’ї, вій
ськовий квиток, характерне)нку зі школи, автобіогра
фію. 6 фотокарток (3X4 см). приписне свідоцтво і 
ДСРІдкн про щеплення та аналізи.

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, пул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35 ЗІ, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.

Гуртожитком забезпечують у першу чергу сиріт і 
дітей інвалідів Великої Вітчизняної війни -та прані.

Строк навчання — 2 роки.

При училищі є вечірня середня школа.

Вступники подають па ім'я директора заяву із за
значенням вибраної спеціальності, свідоцтво або 

. атестат про ссвїту паспорт або (якщо по сповнімося 
16 років) 
ЗІ ІНКОЛИ 
рання із 
здоров'я 
3X4 сантиметри.

Всі. хто вступає до училища, проходять співбесіду 
з членами приймальної комісії.

Початок занять з І вересня.

Адреса училища* Кіровоградська обл., Новомнрго- 
родсьний район, емт Капїтаиівна.

токаріок розміром 3X4 см, довідку з поліклініки 
(форма № 286). рентгензіимок грудної клітки і ре
зультати ЯРЯЛІЗІВ.

Учнів забезпечують безплатно одягом, спецодягом, 
триразовим харчуванням, гуртожитком.

Під час практики учням виплачують третю частину 
зароблених ними грошей.

Училище має упорядкований гуртожиток, добре 
обладнаний навчальний корпус, майстерні, кінозал, 
спортивний зал. стрілецький тир Працюють гуртки 
художньої самодіяльності, технічної творчості, спор
тивні секції (класична і вільна боротьба, бокс, фут
бол. волейбол).

Випускників училища забезпечують роботою в 
трестах «Білоцерківпромжіїтлобуд», «Білонерківхім- 
буд», па комбінаті «Київпромбуд>.

Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: м. Біла Церква Київської облас
ті, вул. Турчанінова 33/35. їхати автобусами №№ 8, 
9 до зупинки «Холодильник».

«молодоп коммунар» 
ері а» Кпронпі радского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газета печатается 

па украинском языке.
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•І ш>м Мінське
техвінчне училище №' 2

ОГОЛОШУЄ прийом учнів

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ де
КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ’?

слюсарів-елсктриків по ремонту електроустаткування 
тепловозів та електровозів (приймають юнаків із се
редньою освітою, віком не менше 17 років. Сірок на» 
ичанвя — 1 рі<);

слюсарів по ремонту тепловозів (юнаків із серед
ньою освітою, віком не менше 17 років. Строк павчаїГ- 
іія — 1 рік);

помічників машиністів електровозів (юнаків із серед
ньою освітою, віком не менше 17 років. Строк навчан
ня —• 1,5 року); :'

помічників машиністів тепловозів (юнаків із серед;, 
нього освітою, піком не менше 17 років. Сірок пав'їаіі- 
ия — 1.5 року);

помічників машиністів тепловозів-електровозів (юна
ків із середньою освітою, віком не метне 17 років. 
Строк навчання — 2 роки);

машиністів електровозів (осіб із середньою освітою, 
звільнених у аагтле із лав Радянської Армії. Строк на
вчання — 2 роки);

машиністів тепловозів (осіб із середньою освітою, 
звільнених V запас із лав Радянської Армії. Строк на
вчання — 2 роки):

електромеханіків по автоматиці і сигналізації на 
транспорті (юнаків із середньою освіїою. віком не мен
ше 17 років. Строк навчання — 2 роки);

електромеханіків зв’язку па транспорті (юнаків із 
середньою освітою, віком не метне 17 років. Строк на-- 
ізчаш’я — 2 роки); І

чергових по етапнії 4—5 класів (юнаків і дівчат ї.? 
середньою освітою, віком не менше 17 років. Строк 
навчити — 1,5 року);

оглядачів-ремоіітників вагонів (юнаків і.з середньою 
освітою, піком не менше 17 років. Строк навчання —- 
1 рік); 11

електромонтерів контактних мереж (юнаків із серед; 
тою освітою, віком не менше 17.5 року. Строк навчан
ня — 1 рік).

Усім учням виплачують стипендію в розмірі, встанов»^ 
левому для. учнів ПІ курсу технікумів, а відмінникам 
навчання — підвищену стипендію. Вихованців дитячих 
будинків, дітей інвалідів п.'рпі’ч і другої груп прийма
ють па державне забезпечення. Тим. шо м.моті- крайни) 
потребу, падають місця в гуртожитку При училищі е 
їдальня.

Вступники подають заяву на ім’я директора училища, 
свідоцтво про народження, документ про освіту, ха; 
режтеристику зі школи або з місця роботи, довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї, автобіографію, до
відку про стан здоров’я (форма № 286), шість фото- 
нарток розміром 3X4 см.

Всі вступники за направленням зчіинща проходять’ 
медичну комісію у Знам’янській залізничній поліклініці.

Випускників закладу направляють па роботу за спе
ціальністю на підприємства, вони користуються всіма 
пільгами працівників залізничного транспорту.

Адреса училища: Кіровоградська 
м’янч% вул. Рози Люксембург, 6.

область, м. Зна-» 
н
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Профтехучилищі^
Кіровоградського м’ясокомбінату

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК І І

Приймають юнаків і дівчат піком 16 років і старЧ 
ншх з ссвігою не нижче 8 класів. ■!

Строк навчання — 1 рік. ’С
Прийняті перебувають па повному державному за- 

безпечениі, одержують триразове харчування, обмун
дирування. стипендію і квартирні в розмірі 3 карбо
ванців па місяць. Наприкінці 1977 року буде здані 
в експлуатацію гуртожиток для учнів.

У період проходження виробничої практики учням 
видають спецодяг, за роботи, виконані ними в цей 
час, виплачують 33 проценти від заробленої суми.

Час навчання зараховується в трудовий стаж. ’’
Училище готує операторів по псрпиииіїї переробці 

тварин, сбвалювалшпікі» і жпловиків м’яса, форму-’ 
пальників ковбасних виробів, виготовлювачів вату; 
ральпої кишкової оболонки, оброблювачів тушок 
кролів і птиці.

Випускників направляють па роботу за спепіаль; 
пісно па підприємства Кіровоградського виробничого 
об'єднання м’ясної промисловості. 1

При уфіїлпщі є філіал вечірньої інколи.
Вступники подають па ім'я директора училища 

заяву, свідоцтво про народження свідоцтво про осві
ту, довідки з місця проживання і про склад сім’ї, ха
рактеристику. медичну довідку (форма № 286). •! фо- 7 
токартки розміром 3X4 ом. Паспорт пред'являють’ 
особисто.

Приймання документів — щодня, крім неділі, по
25 серпня. і

Звертатися па.адресу: 316100, м. Кіровоград, Обоз- 
нівсьне шосе, м’ясокомбінат, профтехучилище. Іеле- 
фои 6-70-3-30. 'і

/• ДИРЕКЦІЯ. !
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