
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
ф. Центральна Виборча комісія одержала остаточні 

дані про підсумки виборів до Верховної Ради СРСР 
восьмого скликання, що відбулися 14 червня 1970 
року.

В цілому по країні до списків виборців було внесе
но 153 237 112 чоловік, з них взяло участь у голосу- 

і ванні 153 172 213 чоловік, або 99,96 процента, 
і . За кандидатів у депутати Ради Союзу голосувало 

1_і2 /71 739 виборців, що становить 99,74 процента. 
Проти кандидатів голосувало 396 343 виборці, В усіх 
виборчих округах кандидати, які балотувалися, діста
ли абсолютну більшість голосів і обрані депутатами.

Всього обрано до Ради Союзу 767 депутатів.
За кандидатів у депутати Ради Національностей по 

всіх союзних республіках голосувало 152 843 228 ви
борців, що становить 99,79 процента. Проти кандида* 
тів подано 320 633 голоси.

В усіх виборчих округах кандидати, які балотува
лися, дістали абсолютну більшість голосів і обрані 
депутатами. Всього до Ради Національностей обрано 
750 депутатів, у тому числі: 480 депутатів від союз- 
Н^Х Р°спублік, 220 депутатів від автономних респуб
лік, 40 депутатів від автономних областей і 10 депу
татів від національних округів.

У числі обраних депутатів 481 робітник, або 31,7 
процента, 282 колгоспника, або 18,6 процента, а всьо- 
го робітників і колгоспників 763, або 50,3 процента. 

ос*Раних депутатів членів І кандидатів у члени | 
КПРС 72,3 процента, безпартійних 27,7 процента, жі
нок 30,5 процента. Молоді віком до ЗО років обрано ! 
депутатами 281 чоловік, або 18,5 процента.

Всі обрані до Верховної Ради СРСР депутати є гід
ними представниками всенародного блоку комуністів 
і безпартійних.

Повідомлення Центральної виборчої комісії публі
кується а центральних, республіканських, крайових і 
обласних газетах.
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Депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР
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Згідно з повідомленням Центральної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради СРСР про підсумки виборів 14 червня 1970 року, депутатами до Ради Союзу Верховної Ради СРСР по Кіровоградській області обрані:Александрова Галина Пилипівна, колгоспниця колгоспу «Зоря комунізму» Новоархангельського # району. Новоархангель- ський округ.Кобильчак Михайло Митрофанович, перший

секретар Кіровоградського обкому КП України. Кіровоградський округ.Малеев Володимир Михайлович, машиніст електровоза локомотивного депо ст. Знам’янка. Ма- ловисківськин округ.Новиков Гнат Трохи- мович, заступник Голови Ради Міністрів СРСР, Голова Державного Ко* мітету Ради Міністрів СРСР у справах будівництва. Олександрійський округ.
Депутати Ради Національноатей 
Верховної Ради .СРСР

Згідно з повідомленням Центральної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради СРСР про підсумки виборів 14 червня 1970 року депутатом до Ради Національностей Верховної Рода СРСР по Кіровоградській області обрано:

Гіталова Олександра Васильовича, бригадира тракторної бригади колгоспу їм. XX з'їзду КПРС Новоукраїнського району Кіровоградської області. Кіровоградський округ.

вовкомижс^— ЗНАЙ ШАНУЙ> ВИВЧАЙ ТЕХНІКУ !
Кіровоградський -обласний комітет ЛКСМУ прий

няв постанову «Про направлення дівчат на навчання 
в Бобринецьке та Новгородківське сільські профе
сійно-технічні училища»

Цього року до Бобринецького училища механіза
ції сільського господарства буде направлено 138 
дівчат з освітою за 8 класів. Термін навчання — три 
роки з одержанням атестата про закінчення серед
ньої школи.

Майстер виробничого навчання Ганна Тихонівна КОВАЛЬОВА проводить заняття з дев’ятикласниками.
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В Новгородківському училищі навчатиметься 82 
дівчини. Термін навчання — один рік без одержання 
середньої освіти.

Згідно постанови, міськкомам, райкомам ЛКСЖУ, 
комітетам комсомолу первинних комсомольських 
організацій з метою направлення дівчат на навчання 
в Бобринецьке та Новгородківське училища слід 
розгорнути велику роз’яснювальну та організаційну 
роботу серед молоді, особливо серед випускників 
.шкіл.

ВОНА щойно була на подвір’ї училища, 
під зеленим шатром тополь, де її 

вихованки з підручниками та конспекта- 
.1Гми хвилювалися перед черговим екзаме- 

_  гнпіи -»лгплмоїти. оозвесе*

вихованки з підручниками та конспекта-

'' ном. Щоб хоч трохи заспокоїти, розвесе
лити дівчат, Зінаїда Олексіївна розпові
дала бувальщину про те, як один студент 
складав екзамен професору... Дотепно, 
з гуморо/л з вуст педагога зринали сло
ва, і учні щиро сміялися, і Зінаїда Олек
сіївна тієї хвилини була схожа на ось цих 
сімнадцятирічних смаглянок.

А нині ми в кабінеті. Серйозний вираз 
обличчя, але в очах все ще палахкотять 
веселі вогники...

•— Значить, дівчата вас цікавлять? А 
хлопці? Гай-гай, обов'язково пишіть і про 
хлопців! Вони у нас є... І не якась там 
сотня А то кожному дівчат давай та и 
годі! Уявіть собі, у нашому училищі не
має жодного картуза... То чи кожна зго
диться вступити до такого закладу? Мов
ляв, дзуськи — хай інші йдуть у «дівочим 
монастир»!

Тя ияпят боопп насупилися, суворий по
гляд — з іскринами материнства і доброти:

— Не кажіть мені про це! Чула не від одно
го скептика, вислуховувала, що профес ії трак
тористки - то не жіноча справа... А хіба поло
ти буряки, чи доїти корів легше? Та 
будьте таскані, невже пройти день над рядком 
з гін у гони не трудно? Та чи знаєте ви сьо
годнішню техніку? Добре обладнана кабіна, 
м'яко сидіння, чисте повітря... Машина йде 

—/'степом а тебе тільки злегка погойдує, моп у 
колисці Це не те, шо колись на старенькому 
хтз...

Зінаїда Олексіївна підвелася з-за сто
лу. Наче вона нині не в кабінеті була, а в 
степу, так вже дихалося їй легко, так 
вже руками творила хвилеподібні рухи, 

буцім сиділа в кабіні трактора. І ми за
питали!

— То, мабуть, в училищі з кожного ра
йону області є по добрячому десятку 
майбутніх механізаторок?

— Не можу ображатися на вільшанців. 
Відчувається, що там комсомол уболіває 
за дівчат. Бобринчани та компаніївці теж 
молодці! А ось із Світловодського райо
ну немає у нас жодного учня. Чому б 
це? Думаєте їм спеціалісти непотрібні? 
Ого, ще й як! Але не хочуть голову мо
рочити. З світловодчанами — хто менше 
дівчат направить до училища —- змагаю
ться Олександрівні та олександрійці... 
Знаєте, бувають ще й такі оказії. Приїз
дить дівчина. Чемненько вітається, а потім 
і запитує: «А чого це на подвір'ї учили
ща стільки залізяк виставлено? Хіба вони 
мають якесь відношення до лікування 
хворих?». «А при чому тут терапія?» — за- 
питуєлАО. «Так нам казали в райкомі 
комсомолу, що Бобринецьке техучилище 
медсестер готує...»

— Сміх та й годі, — погоджуєллося.
—. Де там! Буває гірше. Відтоді, як училище 

стало готувати трактористок, нами випущено 
більше тисячі молодих спеціалісток. А думає
те ясі воші працюють на машинах? НІ. 1 ос
новна причина цієї закарюкн — погане, я б 
сказала, недовірливе ставлення керівників йол. 
іоспів до наших випускниць. Мовляв, дівчина 
дівчиною, що ти з неї спитаєш... Хай краще 
корів доїть чи свиней доглядає. І на тому 
ставлять кра їну. їм байдуже, що дівчина не 
один тиждень, місяць, рік жила сподіванням 
самостійно оратн і засівати ниву. А зараз 
колгоспи великі. Мають но кілька тракторних 
бригад. І як було б здорово, якби одна з таких 
бригад була дівчачою. Виходьте, хлопці, позма
гаємося, побачимо, чия візьме! Так незабаром 
і буде. Я пірю в це. А сьогодні нічого б не за

шкодило (і для того є всі можливості), щоб у 
кожній тракторній бригаді працювало бодай 
4—3 жінок. Стала б вищою не тільки культура 
виробництва, а й естетичний бік праці.

НОВУ виходимо з Зінаїдою Олексіїв- 
ною на подвір'я училища. Заклопо

тано, групами, поодинці проходять, по
спішають біля нас дівчата, хлопці. Одні у 
святкових платтячках, при галстуках, ін
ші —• у робочих спецівках.

—- Бачите, навіть після екзамену виле
жуватися не звикли. Хто до трактора спг»

ЗНАЧИТЬ,
Розмова із завучем Бобринецького сільського професійно-технічного училища 

№ 2, заслуженою вчителькою УРСР Зінаїдою Олексіївною СИВОКІНЬ.

шить, хто — в ліайстерню. Он Рая Бі- 
поциця з колгоспу імені Чкапова Віль- 
шансьного району. Наша відмінниця. Не 
відстають від Раї І її подруги Маруся 
Шимків, Такя Місюра, Діна Шевченко.,, 
Молодці, дівчата! Справжніми спеціа
лістами стануть.

На грудях кожного юнака, дівчини — 
комсомольський значок. З силуетом до
рогого Ілліча. Зінаїда Олексіївна, вияв
ляється, неабиякий психолог, Наче про
читала наші думки:

•— Ленін мріяв про сто тисяч тракто
рів... А ви гадаєте оця юнь не розуміє 
всієї глибини геніальної мислі?! Сьо

годні. Коли йдеться про технічний все
обуч сільської молоді. Поживіть у нас з 

—тиждень —і ви залишитеся тут назавжди, 
як я, як десятки моїх колег. І завжди 
з-під ваших вій скочуватиметься сльоза, 
коли чергова група випускників попиша- 
тиме училище.« Сльоза туги і радощів, 

—- В кожному районі нашої області —» 
десятки колгоспів, — продовжує свої 
думки Зінаїда Олексіївна. — То чому ж 
від більшості районів у нас навчається

ДІВЧАТА?
лише по одній — дві дівчини? Чому рай
коми комсомолу не відкриють на повну 
широчінь двері романтики перед юними 
степівчанками? Великими літерами напи
шіть у газеті мій материнський поклін 
сьогоднішнім випускницям і випускни
кам, хай їдуть до нас, зустрінемо щирою 
паскою і любов’ю.

Десь у присадибному сквері звег аали 
дівчата.

Десь гуркотіли мотори,
Тепло всміхалися очі Зінаіди Олек

сіївни,
Розмову записав спеціальний ко

респондент «Молодого комунара» 
В. ЮР’ЄВ.
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...Ось попи, майбутні механізатори, — учнг 
Бобринецького СПТУ.

—

СТОРІНКА
ДЛЯ УЧНІВ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩ

1910 рік, осінь. На околиці Бобрипця 
відкрито нижчу,ремісничу школу, котра 
мала завдання готувати слюсарів, тока
рів, ковалів і ливарників. Контингент уч
нів щорічно складав 60 — 80 осіб. До 
школи приймалися лише хлопці. На за
няттях вивчалися — арифметика, росій
ська мова, креслення, технологія металів, 
ливарна справа та закон божий. .За ка
вчання щорічно дов’о'дплбея сплачувані 
великі гроші.

1914 рік. Пер 
ший випуск мо
лодих спеціа
лістів Школа 
починає працю
вати з. велцкп,- 
мп перебоями.

1916 рік. Навчальним заклад закрито.
’ * - ’І * ' ' ■ ; • > * . 4

191!) рік. Школа відновлює роботу, але 
посііііні нальоти банд змушуіоть учнів 
заміни ін конспекти і книги на гвинтівку.

192(1 рік. Тут навчається 82 учні. Боб- 
ринецька професійно-технічна школа стає 
початковою ланкою професійної освіти на 
Україні, вона має на меті за два роки 
кожному учневі дати середню освіту і 
вузьку технічну спеціальність. Приймаю
ться на навчання не тільки хлопці, а й 
дівчата Школа готує слюсарів, токарів, 
шоферів, трактористів, ливарників.

1928 рік. Училище стає технікумом ме
ханізації сільського господарства. Па ру
біж першої п’ятирічки виходять перші 
сотні молодих механізаторів.

1934 рік. Технікум перетворено в школу 
комбайнерів.

1961 — 1963 роки. Бобринецьке сільське 
професійно-технічне учи.нице випустило 
200 трактористів, механізаторів тварин
ницьких ферм ДЛЯ Куби:

1955 рік. 259 дівчат успішно закінчили 
учи.інше, роз’їхалися в райори області 
працювати тракторне і ками.

1970 рік. В училищі падчасться близько 
500 майбутніх механізаторів.

п Молодий комунар'

|Т ОВНЕ подвір Я світлокоричнес^- 
го кольору. - ВЗДО0Ж і 6П0Пе 

поглинула однотонна фарба всег<?' 
двір’я. На перший погляд — сіро 
приваблююче, але то лише на 
^погляд. Щодня заходжу у цей світк^»' 
льору і не можу не хвилюватися. У 
ньому можу розібратися не тірцзе 
будь-якого майстра, хоч дещо 
мене ще й незнайоме, притягує сзо<-:<5 
таємничістю. Ось, наприклад, комб^й 
ни Маркси «СК-4». Мотор вже вивчи0

А он, біля огорожі інший колір, — 
темноголубий. То трактори «Т-Звнд Л* 
опилення садів і «Т-40» для транс 
портування вантажів. О, тут немає.н "

ОЛИ навіть людина ніко
ли не бувала у Бобринці, во
на легко відшукує Бобри
нецьке професійно-технічне 
училище механізації сіль

ського господарства. Відшукає по гудін
ню моторів, по тракторах, що один за 
одним кружляють навколо садиби учили
ща. За кермом тракторів сидять рожево
щокі, зугарні дівчата.

За останні кілька'років наше училище 
випустило сотні дівчат-трактористок. Де
які з них, як наприклад Валя Плужник з 
Кіровоградського району, за добру ро
боту вже відзначена урядовою нагоро- 
дою. Жанна Томило з Новоукраїнського 
району за два роки роботи має кілька 
грамот. Є серед дівчат-трактористок, які 
кілька років тому закінчили наше учили
ще, і депутати обласної Ради депутатів 
трудящих, і нагороджені Почесними гра
мотами ЦК ВЛКСМ. І зараз у нас навчає
ться 87 дівчат-спадкоємниць Паші Анге- 
ліної...

Це розповідають нам педагоги учи
лища.

— Нині набір у нас особливий, — про
довжують. — Адже тепер створено кіль
ка груп з трирічним строком навчання. 
Після закінчення училища дівчата не тіль
ки одержують професію механізатора 
широкого профілю, а й середню освіту. 
За роки навчання вони опанують повним 
курсом програми середньої школи, ви
вчатимуть трактори різних марок, ком
байни, причіпний інвентар, агрономію, 
слюсарну- і електросправу автомобілі, 
естетику праці тощо.

Далі йде розповідь про іс, які умови створе
но для навчання. Відразу скажемо: тут все 
зробили, аби дівчата досконало оволоділи тех
нікою, аби вони стали умілими механізатора
ми. Техніки тут стільки, скільки її раніше бу
ло в МТС. Майже півсотні тракторів різних ма. 
рок, 16 зернових і спеціальних комбайнів, по
над 150 сівалок, культиваторів, лущильників, 
преспідбирачів, опнлювячів тощо. Є добре об
ладнані цехи, майстерні, лабораторії по трак
торах і сільськогосподарських машинах. Учи
лище має п своєму розпорядженні 500 гектарів 
орної землі, де дівчата виконують всі роботи, 
починаючії з сівби і обробітку різних культур і 
кінчаючи збиранням урожаю. До речі, вони са
мі (під керівництвом спеціалістів} очищають 
посівний матеріал, регулюють сівалки на густо
ту висіву, розбивають поле для квадратно- 
гніздового посіву кукурудзи і соняшника тощо.

І побутові умови добрі створили для дівчат. 
Гуртожиток, їдальня, спецодяг. Все це — без
коштовно. Крім того, учням держава платить 
стипендію. Є бібліотека, актовий і спортивний 
зали, спорі інші майданчики, необхідний інвен
тар.

Ким бути? Такого питания перед Олею Соло
ниною не стояло після закінчення восьмирічки. 
«Буду трактористкою», — вирішила дівчина. 
Між іншим, в сім’ї Солонини ніхто і ніколи не 
був механізатором. Та це не біда: існують і 
інші імпульси, які викликають відповідні реак
ції. Таким добрим імпульсом для Олі була од
на замітка, надрукована в районній газеті. Там 
ішла мова про механізаторів сусіднього з ка 
лінінцямн колгоспу імені Леніна — про брата 

Павла і сестру Надю Залєвських. Павло Мики
тович ось вже майже 25 років працює механі
затором, з них останні одинадцять років — 
бригадиром. Сестра Надя уподобала спеціаль
ність брата, закінчила Бобринецьке училище 
механізації і ось вже п’ятий сезон — за кер
мом трактора. В минулому році виробила 1020 
гектарів умовної оранки. Заощадила 800 кіло
грамів пального. Прочитала Оля ось цю за
мітку — і загорілась бажанням працювати 
трактористкою. Сказала про це батькам. Ті 
схвалили намір доньки, мовляв, цс добре, ад
же тепер все тримається па техніці. І тільки-но 
закінчилась ось ця сімейна рада, як і Рая, се
стра Олі, висунула на обговорення своє питан-
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ня: «І я піду з Олею». Батьки тільки перегля
нулись. Коротше кажучи, погодились. Мине три 
роки і до батьків повернуться дочки з атеста
тами про середню освіту і з посвідченням ме. 
ханізатора широкого профілю.
"М” ІЖ іншим, юнки ідуть в училище не 

тільки з села, а й із міста. Ось Люда 
Старшинова. Вона закінчила десять кла
сів. Вчилась на п’ятірки і четвірки. Її ма
ти працює в Кіровограді на заводі «Чер
вона зірка», вона дуже хотіла, щоб і 
донька пішла за нею. А та сказала: «Ні, 
мамо, ти знаєш мій характер і моє захоп
лення — я люблю поле, простір степу». 
Мати не заперечувала, бо добре знає: до 
чого серце лежить, до того руки самі 
прикладуться. Весела, життєрадісна, Лю
да говорить:

— Хоч мама працює на заводі, а я бу
ду у колгоспі, всерівно між нашими 
двома спеціальностями — найтісніший 

зв'язок: мама сівалки виготовляє, а я бу
ду ними сіяти...

Закінчився день напруженого навчан
ня. За ним — години самопідготовки. 
чата ідуть в бібліотеку, у лабораторії — 
там вони закріплюють те, що вивчали на 
протязі дня.
О УЧИЛИЩІ добре організовано не 

тільки навчальний процес. Тут дба
ють і про відпочинок, про то, щоб куль
турно,змістовно проводили дівчата своє 
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дозвілля. Діють гуртки художньої само
діяльності, гуртківці виступають з кон
цертами не тільки на сцені свого клубу, 
а й у колгоспах Бобринецького району.

Секретар комсомольської організації учили
ща Галя Хворостенко розповідає:

— Мабуть, найбільш популярним у нас е 
драматичний гурток. Ось нещодавно постави
ли «Загибель ескадри» Корнійчука. Добре 
вийшло. Особливо чудово зіграла Людмила 
Старшннова. Тепер її у нас називають артист
кою. Між іншим, є у нас і своя Оксана Пстру- 
сенко — так називають Тетяну Мнсюру. Голос 
у неї — що дзвінок, і вчиться вона добре, і 
співає з натхненням. А ось Люда Чнкнрнна — 
вона з села Тишківки Гайворонського району, 
так ця сама пише вірші і оповідання І сама ж 
їх чигає зі сцени.

Приємно було ознайомитись з викла
дачами, майстрами, ученицями, з органі
зацією навчання, дозвілля. Радісно було 
на серці. Та, як кажуть, не буває солод
кого без гіркого. Педколектив радіє з 
того, що в училище приходять теплі лис
ти, в яких дівчата-трактористки повідом-
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за важіль? — запитував, бо 
їй стільки цікавннок,
,НЙ,а,ї' за Аснь не передивишся!

Долько розповідав. А одного ралу 
..»скопався, що всю його «теорію»

дубок. сказав:

(1іих таємниць! Хочете, хоч зараз ся. 
заведу, виконуватиму будь-яку 

сЬб?ту. Вони, оці трактори слухняні. 
■ Тбк отПЩ) дядька. 7

СпЛенбІ йому. Ц6 його слово привело

■ ■

ШСЕНЬ КОЛЬОРУ
ц,не Д° училища. Ще як був зовсім юним 

р*з приходне до дядька.
./Покатайте на тракторі,
| Сідай...

оце, що
тії», У 
іА-яй-ай. за ПС передивишся!

Дядькр розповідав. А одного разу
.«V ПІ І ,'1 НСЯ. НІ А ПС ЇА Йгаг-гх —л 1 ’ * 1

— Знаю.
— То, може, поговорити ме

ні з Раїсою Білоцицею?
— Вірно. Талюшко. Раїса 

добра подруга, «витягне» 
тільки Ольгу...

Що
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ЗУСТРІЛИСЯ З ТОПОЛЕЮ

з

ВОСЬМОГО 

голову

штатні
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на подвір’я 
а в повітрі

Є в училищі своя волсйбольна коман
да, яка вийшла у фінал серед учбових 
«акладів профгехосвіти області.

Фото спецкора «Молодого комунара*
В, КОВПАКА.

ф Сьогодні екзамен з географії і кожна учениця ше 
і ще раз перевіряв свої знання.

Якось, цс вже було по
кла-
кол-

.^сіою роботу, дякують за на- 
ь*',зОмз тим з гіркотою розпові- 

прикрі факти. Ось нещо- 
листа випускниці учили- 

Вона з болем у серці 
що їй довелось залишити 

^акторі. «А працювалось, на- 
— пише вона.—Радісно бу- 

/Л'. адже я цю Р°ботУ Дуже 
3 і «мелось все кинути і виїхати з 
нс-'г 
1Г}Є>'А І...рилось, чому Інна не працює 
■ ’ Тому, що на заваді став її
\|!іН щодня пиячив, знущався над 
Зг'.',5'матір'ю, вимагав кинути трак- 
'^.-аду.Не витримала Інна всього 

з рідного колгоспу імені 
'.-неукраїнського району. Тепер 

'се’’ЄНчуку, звідти і надіслала 
любимій вчительці.

4)й.ц питання: невже про все це не 
памянне комсомольська організа- 

імені Кірова, невже про це 
с„. Новоукраїнському райкому 

Адже ще зовсім недавно ці 
ПО комсомольській путівці 

і аж И на навчання в Бобринецьке 
Іо; вони цікавились і навчан- 

дііийЧ : » життям. Та ось закінчи- 
вчкгхс», стала працювати, 

— і Інна «випала з 
>ру» комсомолу. Ні, не до лиця 
омоацтм. І зараз ще не пізно втру- 
ь у.-?справу, допомогти, щоб Інна 
онука» до любимої професії.

учич-ці завжди життя вирує. Та 
зрю,г о: молодь! Часто тут панує 
ааК”» .'«зму, що в училище при- 
ь Побував у Москві на
еююз-зму з’їзді колгоспників ко- 
ій* ланець училища, а нині Герой 
алк’-ноі Праці, бригадир трактор- 
'рицл колгоспу імені XX з'їзду 
! Ькжецького району Семен Гон- 
•ію йото запросили в училище. 
ЗБІІ ТОО роботу з’їзду, про свої 
ви « бригаді. Повернулась з Києва 

куди вона їздила як де- 
зїг;/ комсомолу, — і молодші її 

у ті* •олеїн теж запросили тракто- 
(У До себе в гості. Побували тут і На- 
вайч Тарасенко, найкраща трак- 

-Енецького району, яку на- 
д*: орденом Леніна, і Марія Пет- 
1 :,л теж зугарна трактористка, і

•-«< Слухають їх сьогоднішні 
1 3 знімним серцю хвилюванням 
” : : чйбутнє, коли і вони, озб-
1 ^«ми, сядуть на трактори, бу- 

Сумлінною роботою при-
7 / \сла,У жінок-механізаторів, 

’^рлбський достаток.
і. ГРИЦЕНКО.

Закосичуй, вітре-брате,
4‘івц руно молоде,
8 сгеп, як в пісню, йдуть дівчата. 
^ИІСТЬсонячна Іде.

рке«?гріі — не оркестр»
4 догорів перегук, 
СУ косу вітер пестить, 

ділить колоса до рук.
Р₽НІ брови — ніжні струни, 

горизонті — трактори,
2а“е скрипки добрі луни — 

я Жайвора згори.

* може, то не жайвір ■ 
;'аде полечко сп і в а...

сэ»анку гордий явір 
аіц*пта нам поо жнийа.

X Як-,°—УзЦіп?ЛлКО’ ме,,е нокатати. 
як. — здивувався я.

С,лай •• «-
Грго дня мені ніколи не забути, 
іа летів час. 'Іаиїииь.» ‘іяс. закінчив я восьмий

ГОЛУБОГО
клас. І ще скажу, що грав у оркестрі 
на трубі. Вальси там різні, Гопакй, 
польки.. Закохався, одним ейовом, у 
музику. Поїду, думаю, після восьмого 
У Кіровоградське музучилище,

І поїхав.
А в обласному центрі стільки ма-»

шин, автобусів, різної технікиї Гудуть, 
аж у вухах лящить, І знову згадався 
мені дядько Сашко, (?сббливо його 
слова: «Вивчишся, будеш гарним 
трактористом».

Того ж дня повернувся додому. І, 
не розмірковуючи, здав документи до 
Бобринецького сільського профтех
училища.

Ось уже й рік минув відтоді.
Один рік-. А скільки цікавого від

крилося для менеї І не тільки з пи
тань техніки, А й з фізики, літератури, 
математики..,

Валентин ПАРФЬОНОВ, 
учень 9-го «Г» класу.

Активну участь беруть дівчата в художній самодіяльності училища.

У МОЇЙ групі їх — двад
цять п’ять. Неспокійних, 

веселих степовичок. З різ
ними характерами, уподо
баннями, а заодно—друж
них, енергійних дівчат. Ме
ні часто-густо пригадує
ться, як приїхали майбутні 
трактористки до училища, 
як несміливо робили пер
ші кроки. То було давно і 
ніби вчора... Немало дове
лося попрацювати над 
згуртуванням молодого 
колективу. Не самому, зви
чайно. З активом, до кот
рого увійшли Марія Шев
цова, Таня Оситрова, Валя 
Коваленко, Діна Шевчен
ко та інші. І мені, і дівча
там не один раз доводило
ся нагадувати ученицям і 
про запізнення, і про сан- 
стан класу, і про порядок 
в гуртожитку. Згодом все 
вирівнялося, колектив від
чутно дав знати про себе.

Якось підійшла до мене Та
ця Миколюк:

— Леоніде Васильовичу,- — 
звернулася. — Треба негайно 
до Олі Ільїної когось прикрі
пи™. Знову двійку відхвагила.

Як ходили ми по росах, 
Як лічили зір вогні,
І їро калину та пр^о осінь 
В серці врунились ПІСНІ.

А на ранок — знов машини, 
Ниви хустками зцвілк, 
Ой, дівчата, ой жоржини, 
Де ви чари добули!

Чи у будні, чи у свята 
Хто вас в Бобринці стріча, 

—. дівчата, як дівчата,
З синім небом ув очах.

Вам орати перелоги, 
§ам вести машини в даль, 
Трудової перемоги
Грає сонце, як медаль?

ВСІЄЮ Н
ГРУМИ! й

Так було і з Галиною Су
дак. До кінця навчального ро
ку дівчата «вирівнялися». Зав
дяки однокласницям. І аж не 
віриться, що дівчата за такий 
короткий час змогли вивести 
клас па перше місце в учили
щі серед 16-ти груп. Не тільки 
по успішності, а й по догляду 
за технікою, за технічними 
кабінетами. Помірятися спор
тивними силами дівчата та
кож платні з будь-яким кла
сом.

Коли я буваю на самоти
ні, задумуюся: звідки бе
реться у вихованок стільки 

енергії, кмітливості, турбо
ти не заради себе, а зара
ди колективуї Трапиться 
якесь непорозуміння в 
Галі Сологуб— затурбує
ться весь клас, прийшов 
радісний лист до Ліди Зо
зулі — свято для всієї гру
пи. А промине ще два ро
ки, — розлетяться мої гор
лички по неосяжних сте
пах... Та не забудуть одна 
одну. І головне — колек
тивізм, дружбу, полум’я
ність комсомольських сер
дець увіллють в русла но
вих знайомств, стануть 
пліч-о-пліч з досвідченими 
механізаторами засівати 
дорідну землю бурштино
вими зернами.

/Лені вже не один деся
ток літ. Незабаром і на 
пенсію. Але серед оцієї 
прекрасної юності почуваю 
себе молодим, 
енергії і снаги, 
вам, дівчата!

Л. МЕЛЬНИК, 
.майстер виробничого 
навчання 9 «А» класу.

1) II знаєте як пахне зер- 
** но? Та іце тоді, коли 
щойно з колосу вимоло
чене, коли тужавим стру
менем ллється з бункера 
р к’уіор автомашини. А 
тн стоїш босими ногами в 
золотистому літеплі, при- 
горшні підставляєш 
дружному потокові, ду.Ч 
Перехоплює.

Ого й завжди, коли іце 
бігала до- школи, ждала 
жнив з нетерпінням. Ра
зом з подругою Валею 
Якименко. Ждали, іцоб 
зерно від комбайна на 
тік возити.

закінченні
су, стріли 
г'оспу.

— А-а, 
пшенички! 
їлись, вигукнув голова. — 
Бачу перед собою 
справжніх степовичок...

Казав ще щось. Нам 
аж незручно стало, заша- 
рілися. А він замовк, а 
потім серйозно так:

— От що я скажу вам, 
дівчата: поганяйте До 
Бобрпнецького училища. 
Спеціалістками поверне
тесь.

— А приймуть?
— Ще й як! — пере

конливо махнув рукою 
гдлова.

І ось ми з Валею в Боб-

і

(Рядки з газети 
«Юність» 9-А класу)

«Вийдеш 
училища,
кружляють білі тополині 
пушинки. Повільно, плав
но опускаються на зем
лю, вкривають її, наче 
молодий сніг. Це тополя 
оперилася. Повиснув кро
нами срібноцвіт, нагадує, 
що ось-ось кінець на
вчального ро^у, нашого 
першого...

Пам’ятаю, коли ми сю
ди приїхали, тоді теж зе
леніли дерева, тільки 
сонце горіло яскравіше, 
припікало, серпень дару
вав останні радощі літа.

Туг ми зустріли листо- 

рііпці. Легко підшукали 
обраний «х[їам техніки», 
цссміливо зайшли на 
подвір’я.

— До нас, дінчагонь- 
Кн? — цс Ольга Андріїв- 
на, нинішня вихователь
ка. — Ходімо я покажу 
вам, де жити будете.

Великі світлі кімнати, 
ліжка застелено біло
сніжними покривалами, 
а на сголах квіти.

■— Ох, які гарні! — не 
захоплення моявтримала 

подруга.
— Для 

Думаємо 
їхали, — ~~.....
нулася Оля Козирєва. 
. Потім прийшов май
стер. Леонідом Васильо
вичем Мельником на
звався. І повів пас, повів 
довгими, але затишними 
коридорами училища. По
казував класи, майстер
ні, трактори...

А цієї весни я вперше 
проводила оранку, куль
тивувала грунт, потім 
сіяла просо. 0, якби ви 
знали, яке воно нині! Мов 
зелений килим переливає
ться з краю в край.

ІЦс я люблю квіти. Коли 
будете біля нашого, дівочо
го гуртожитку, обов’язково 
звернете увагу на клумби, 
стежечки, обсаджені кашта
нами. Кілька місяців тому 
там були тільки дерева та 
чортополох. Але у нас дівча
та дружні, не терплять не
порядку...

Через місяць — каніку
ли. Знову буду гостювати 
в рідному селі. Думаю, 
що до училища приїду з 
землячками, котрі ще ва
гаються — ким бути?

Марія ШИНКІВ.

пад, рої січневих сніжи
нок, а нині — тополиний 
пух. Він для нас у Боб- 
ринці теж перший.

Оперилися тополі, по
дорослішали. Та й ми від 
них не відстаємо, підрос
таємо на мудрих книгах 
все вище й вище.

Кінець першого кур
су... Зійшли на одну схо
динку. З труднощами, 
невдачами і радощами. 
Бо працювали на совість, 
а незабаром — канікули.

Еге, зачекайте! Йдуть 
екзамени, О с т а в н і й 
бар’єр...

Успіхів вам, лодругиі

Людмила ЧИКИІЧІНА».
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із п'яти чергових матчів чемпіонату країни з футбола, 
зіграних 16 червня, найбільш «урожайними» б>ли зустрічі 
в Ленінграді та Кутаїсі. На берегах Неви екс-чемпіони СРСР 
дннамівці Києва взяли верх над «Зенітом» — 3.1, причому два 
голи (один — з пенальті) забив Кащей. Ленінградці уникли 
«сухого» рахунку, лише в свою чергу після реалізації пе
нальті. В Кутаїсі суперники — місцеві і московські торпедів- 
ці — теж забили чотири м’ячі, але порівну — 2:2.

СЕЗОН ВІДКРИТО

І на цей раз на чужому 
полі футболістів кірово
градської «Зірки» спіт
кала невдача — їх супер
ники з криворізького 
«Кривбасу» здобули над 
нашими земляками пере
конливу перемогу (2:0).

Таким чином, після 
тринадцяти ігор «Зірка» 
мас на своєму рахунку 
одинадцять очок, різниця 
забитих і пропущених 
м’ячів — 9—16. В тур

нірній таблиці Кірово
граді спромоглися за
хопити лише п’ятнадцяту 
сходинку.

Очолює турнірну таб
лицю «Металург» (21 оч
ко після чотирнадцяти 
ігор), на другому місці 
«Таврія» (12 ігор, 18 
очок), на третьому — 
«Спартак» (Івано-Фран
ківськ) — 18 очок після 
14 ігор.

Минулої неділі па обласно
му іподромі держплемстанції 
відбулося відкриття скакового 
сезону.

Велику і різноманітну про
граму змагань розпочато скач
кою на приз «Відкриття» на 
конях чистокровної верхової 
породи. Цей приз завоював на 
кобилі Багера колгоспу імені 
XXII з’їзду КПРС Добровс- 
лнчківського району новоук- 
раїнськіїй наїзник Олексій Ко
валенко. Дистанцію 1600 метрів 
він подолав за і хв. 50 сен. 
Другим та третім фінішували 
спортсмени Василь Омельчен
ко та Петро Продкун, які ви
ступали на конях колгоспу 
«Победа» Маловпсківського

району — Етиці та Сардінії.
Два інших головних призи 

«Відкриття», що розігрувались 
паралельно, вручені спортсме
нам Л. Харченку, який висту
пав на кобилі Сірень з колгос
пу «Правда» Добровслнчків- 
ського району та П. Неклсзі, 
який виступав на жеребці Лан- 
дііпі з колгоспу «Заповіт Лені
на» Маловнсківського району.

Всього цього дня було ро
зіграно 12 призів.

Ю. ЛІ ВАШ НИКОВ.
НА ФОТО: праворуч — во

лодар призу «Відкриття» 
Олексій КОВАЛЕНКО з трене
ром Л. П. ЛУЦЕНКОМ, ліво
руч — на дистанції.

Фото автора.

@ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД

ЧЕТВЕР, 18 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 11.00 — Те- 
левісті. (К). 11,10 — Телефільм 
«Ян Тальтс». (К). 11.30 —
Таджицький оркестр народних 
інструментів. (Душанбе). 12.15 
— Кіножурнал та художній 
фільм «Герой нашого часу». 
«Тамань. Максим Максимо
вич», (Кіровоград). 17.05 — 
Для юнацтва. Юнацьке лісни
цтво. (Ужгород). 17.20 — Ма
льовнича Україна. (Одеса). 
17.40 — Гслевісті. (К). 18.00 — 
Програма передач. (К). 18.05 — 
Для школярів. «Артек — сто
лиця піонерів». (Аі). їв.30 — 
Далеке — близьке. (К). 19.00 — 
Чемпіонат світу з футбола. 
Півфінал. (Мексіка). 22.30 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Герой нашого часу». (Кірово
град).

ДРУГА ПРОГРАМА. 22.30 - 
Господарі землі. (К). 22.45 — 
Цікаві зустрічі. (К). 23.15 — 
Тслсвісті. (К).

лебачення. Вистава починає
ться. Циркова програма. (М), 
20.20 — Програма «Час». (М). 
20.50 — Телетсатр мініатюр. 
Наші сусіди. (М). 21.35 — Ук
раїнське коельоровс телеба
чення. «Український романс»« 
(Передача п’ята). (К). 22.85 — 
Кіножурнал та художній фільм 
«Хлопці з площі». (Кірово
град).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.45 —• 
«Полтавчвііі хлопоти». (Хар
ків). 22.35 — Кольорове телеба
чення. Телефільм «Тут проті
кав Амур». (М). 23.05 — Мемо
ріал 1. Кусачинського. (Поль
ща). .23.45 — Тслсвісті. (К).

М И КО Л АЇВСЬК И И КО Р А Б Л ЕБУ ДІВ Е Л Ь Н И П

ІНСТИТУТ ім. АДМІРАЛА МАКАРОВА

з 20 червня 1970 року оголошує

прийом на перший курс по спеціальностях:

СУДНОБУДУВАННЯ 1 СУДНОРЕМОНТ,
ОБЛАДНАННЯ 1 ТЕХНОЛОГІЯ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ВИ

РОБНІЇ Ц.ТВА,
ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ МАШИНОБУДІВЕЛЬНОЇ 

ПРОА1ИСЛОВОСТ1 (спеціалізація — судпобудівельна про
мисловість),

ТУРБОБУДУВАННЯ.
СУДНОВІ СИЛОВІ УСТАНОВКИ,

ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ,
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУДЕН,
ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ, МЕТАЛОР1ЖУЧІ 

ВЕРСТАТИ 1 ІНСТРУМЕНТИ.
Вступні екзамени проводяться з 1 по 20 серпня.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.
Заяву про прийом з додатком документів відповідно пра

вил прийому направляти на адресу: УРСР. м. Миколаїв (об
ласний), проспект Леніна. 3. Телефони: 6-20-60.

РЕКТОРАТ.

ЛЬВІВСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ ЛЕГКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ

оголошує набір учнів

нз 1970 — 197.1 
навчальний рік

ТЕХНІКУМ ГОТУЄ:
на денному відділі на базі 

8 класів —
техніків-технологів по по- 

шиву верхнього одягу;
техніків-мехапіків по об

ладнанню швейних фабрик; 
техніків-плановиків для .ро

боти на підприємствах легкої 
промисловості:

бухгалтерів для роботи па 
підприємствах легкої про
мисловості;

техніків - конструкторів — 
модельєрів—верхнього одягу 
(на базі середньої школи).

На заочному відділі на 
базі середньої школи: 

техніків-технологів по по- 
шиву верхнього одягу;

бухгалтерів для роботи на 
підприємствах легкої промис
ловості. Умови прийому та 
термін подачі документів —• 
загальний.

Особи, які поступають на 
модельно • конструкторський 
відділ, здають екзамени: 
твір, малюнок, математику.

Адреса технікуму: м, Львів, 
вул. Тімірязєва, 6. Телефо
ни: 4-01-81.

П’ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ. 
ПЕРША ПРОГРАМА. 11.00 - 
Тслсвісті. (К). 11.10 — Фільм- 
концерт «Пісні щасливого 
краю». (К). 12.00 — Кіножур
нал та художній фільм «Хлоп
ці з площі». (Кіровоград). 
17.00 — Союз науки і виробни
цтва. (Львів). 17.30 — Господа, 
рі землі. (К). 17.40 — Тслсвісті. 
(К). 18.00 — Для школярів.
«Фізкульт-прнвіт». (К). 18.45 — 
«День за днем». Інформаційна 
програма. (Кіровоград). 19.00 
— Телефільм. (Кіровоград), 
19.10 — До Дня медика. (Кіро
воград). 19.40 — Кольорове тс-

* -• К Ш W!

СУБОТА, 20 ЧЕРВНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 9.00 - Гім
настика для всіх. (АГ). 0.30 — 
Новини. (АГ). 0.45 — Для до
шкільників і молодших школя
рі її. «Казка з продовженням». 
«Історія третя». (М). 10.00 — 
Кольорове телебачення. Му
зична програма. (М). 10.33 — 
Документальні фільми. «Улуг
бек Гулянов» і «Люди лікують 
ліс». 11.00 — Наша афіша. 
(К). 11.05 — «Один день з Іва
ном Чорнозубом». (Миколаїв). 
11.35 — Теленарис «Верхови
на». (Ужгород). 11.50 — Коїв 
церт з творів самодіяльних 
композиторів. (Донецьк). 12.25 
— Художній фільм «Острів 
скарбів». (К). 14.00 — Естрад
ний концерт, (Львів). 14.30 — 
На четвертому Міжнародному 
конкурсі ім. Чайкопського. 
(М). 15.00 — В ефірі — «Моло
дість». (М). 16.00 — Природа і 
люди. (К). 16.25 — Інтерв’ю з 
композитором. «Левко Коло- 
дуб», (К). 16.55 — До Дня ме
дичного працівника. Нейрохі
рурги. (К). 17.10 — На мери
діанах України. (К). 17.40 —
Літопис піввіку. (М). 18.35 —
Заключний концерт фестивалю 
самодіяльного мистецтва Ук
раїни. (К). 20.15 — Програма 
«Час». (М). 20.45 — В ефірі — 
«Молодість». «Алло, ми шу
каємо таланти». (АГ). 21.30 — 
Художній фільм «Вдова і капі
тан». (К).
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Редактор В. ПОГРІБНИЙ.

МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 18 
смт. Комсомольськ- на-Дніпрі
оголошує приііом учнів на 1970—71 навчальний рік

.^МУЛЯРИ-МОНТЛЖПИКИ - 2 роки 
'Яавчаїїня,

МУЛЯРИ — 1 Рі« навчання,
ТЕСЛЯРИ — І рік навчання,
Ш1УКАТУРН-МАЛЯРИ - 2 роки на

вчання,
АРМАТУРО-БЕТОННИКИ - 2 роки 

навчання,
АРМАТУРНИКИ — І рік навчання,
СТОЛЯРИ-ТЕСЛЯРИ - 2 роки на

вчання, __
ПРОДАВЦІ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТО

ВАРІВ — 1 рік навчання.
Юнаки і дівчата!

Якщо ви бажаєте стати мешканцями 
міста юності і взяти участь в будівни
цтві Дніпровського гірничо-збагачуваль
ного комбінату і міста Комсомольська- 
на-Дніпрі, то вам надається така мож
ливість при вступі п наше училище.

На навчання приймаються юнаки і 
дівчата з освітою 8—10 класів, віком 
від 15 до 25 років.

по професіях:
Зараховані до училища забезпечую

ться безкоштовно упорядкованим гур
тожитком, парадним і робочим обмун
дируванням, 3-разовим харчуванням.

Час навчання в училищі зараховує
ться в загальний трудовий стаж. Ті, що 
закінчили училище з відзнакою, мо
жуть отримати направлення на навчан
ня в Харківський індустріальний тех
нікум.

Учні одночасно можуть одержати се
редню освіту, навчаючись у вечірній 
школі.

При проходженні виробничої практи
ки учням виплачується заробітна плата 
в сумі 33 проценти від загальної суми 
заробітку.

Учням, які закінчили училище, надає
ться оплачувана відпустка за рахунок 
виробництва згідно законоположення, 
надається упорядкований гуртожиток і

робота по професії згідно отриманого 
розряду.

Зараховані до училища учні користую
ться льготами на залізничному транс
порті при поїздці додому.

Для вступу до училища необхідно по
дати такі документи: заяву на ім’я ди
ректора. автобіографію, паспорт або 
свідоцтво про народження, свідоцтво 
про освіту, довідку з місця проживання 
(вказати склад сім’ї), характеристику 
зі школи, 5 фотокарток 3x4 см.

Прийом документів до 25 серпня 1970 
року.

Початок занять 1 вересня 1970 року,
АДРЕСА УЧИЛИЩА: смт. Комсо- 

мольськ-на-Дніпрі, Полтавська область, 
Кременчуцький район, вул. Молодіж
на, № 1, міське ГІТУ № 18.

Проїзд від м. Кременчука до 
смт. Комсомольски автобусом № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

оголошує набір учнів на 1970—1971 навчальний рік

д ..і підготовки по спеціальностях; СТОЛЯР* 
ТЕСЛЯР, МУЛЯР. ОБЛИЦЮВАЛЬНІЇ К-ПЛИ- 
ТОЧНИХ, ШТУКАТУР, МАЛЯР.

До училища приймаються без екзаменів юна
ки віком 15 — 17 років та дівчата до 20 років, 
які закінчили 8—10 класів, а також демобілі
зовані з лав Радянської Армії.

В училищі можуть набути одноразово спе
ціальність і середню освіту.

Строк навчання по спеціальностях маляр та 
штукатур — 3 роки на базі 8-річки. Після за
кінчення за цим фахом училища видасться 
атестат про присвоєння спеціальності І атестат 
про загальну середню освіту.

Строк навчання по спеціальності муляр, шту
катур, маляр та облицювальїіик-илиточник — і 
рік, сто.тяр-тесляр — 2 роки на базі 8, 9. 10 
класів.

При училищі є також 9—10 класи вечірньої 
загальноосвітньої середньої школи.

Всі учні, незалежно під строку навчання, пе

ребувають на державному забезпеченні (три
разове харчупання, обмундирування та гурто
житок).

Час навчання п училищі зараховується в 
трудовий стані. Під час виробничого навчання 
учні одержують грошову винагороду в розмірі 
33 проценти від суми вартості виконаної ро
боти.

Училище розмішено в добре обладнаному но
вому триповерховому приміщенні з спортивним 
та актовим залами. Працюють гуртки худож
ньої самодіяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати заяву, свідо
цтво про освіту, свідоцтво про народження або 
паспорт, довідку з місця проживання з зазна
ченням складу сім’ї, характеристику школи, 
три фотокартки 3x4 см.

Початок занять 1 вересня.

Адреса училища: м. Кременчук Полтавської 
обл., вуя. Першогравнсва, 12.

ДИРЕКЦІЯ.

ЧЕРКАСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ГІДРОМЕЛІОРАЦІЇ
ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
на 1970—1971 навчальний рік з відривом від ви

робництва на відділ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ та ГІДРО
МЕЛІОРАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА і 
без відриву від виробництва (заочно) на відділ 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАР
СТВА.

НАША АДРЕСА ГТЁАЕФОНИ

аа. Кіровоград, вул. Луначарського. 26.
Телефони: відповідального секретаря — 2-45-35. 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту =» 2-45-35, решти відділів •= 2-45-36.

БК 02385. Індекс 61197«

в.МОЛОЛОП КОМЛ1УНАР» «- орган Кирсвоградсасгв 
обкома ЛКСМУ, », Кярсвогред,

Друкарня їм. Г. М. Днмитрова, обласного управління 
по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Зам. № 3073. ~ Тираж 52 000. IL

Технікум готує:
техніків-електрнків но монтажу, ремонту та експлуатації 

електроустановок, гідротехніків для будівництва гідротехніч
них споруд, по експлуатації зрошувальних І осушувальних 
систем, по водопостачанню колгоспів і радгоспів.

На відділи елзктрифікації та гідромеліорації сільського 
господарства як з відривом від виробництва, так і без відрн- 
ву від виробництва (заочно) приймаються особи з восьмиріч
кою та середньою освітою.

В технікум приймаються громадяни СРСР віком до 30 років. 
11а заочний відділ — без обмеження віку.
Для вступу в технікум треба подати заяви на ім'я дирек

тора технікуму з додатком таких документів: а) документа 
про освіту в оригіналі: б) витяг з трудової книжки, завіреної 
керівником підприємства або установи; в) автобіографії, 
г) медичної довідки (по формі № 286); трьох фотокарток (роз
міром 3x4 см); е) довідки з місця проживання; ж) характе
ристику.

Для вступу в технікум як з відривом від виробництва, тая 
1 без відриву від виробництва треба скласти екзамени з таких 
предметів:

На відділи електрифікації тз гідромеліорації сільського гос» 
г.одарства:

а) української мови та літератури (письмово) — диктант— 
.для осіб з восьмирічною .освітою, твір — для осіб з середнього 
освітою;

б) математики (усно) •— незалежно від освіти.
Прийом заяп па денне навчання:
для осіб з неповно-середньою освітою — до 31 липня; 
для осіб з середньою освітою — до 15 серпня.
Вступні екзамени.з І по 20 серпня.
Прийом заяв па заочне навчання до І листопада. Вступні 

екзамени з 15 по 25 листопада.
Всім допущеним до вступних екзаменів прибути в технікум 

в строк, зазначений у повідомленні, а для складання Іспитів 
на заочне навчання — іб листопада.

Учні технікуму забезпечуються стипендією 1 гуртожитком 
на загальних підставах. При технікумі прашос їдальня.

Адреса технікуму: м. Черкаси (обл.), вул, Ільїна, 226. 
________ ДИРЕКЦІЯ.
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