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З ДРУЖНІМ
ВІЗИТОМ

До Москви 26 червня на запрошення 
Центрального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу І Радян
ського уряду з офіційним дружнім ві
зитом прибув Перший секретар ЦК Ко
муністичної партії Куби, Прем’єр-Мі
ністр Революційного уряду Республіки 
Куба товариш Фідель Кастро Рус.

На Внуковському аеродромі Фіделя 
Кастро зустріли Генеральний секретар 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєв, член Політ- 
бюро ЦК КПРС, Голова Президії Вер
ховної Ради СРСР М. В. Підгорний, 
член Політбюро ЦК КПРС, Голова Ра
ди Міністрів СРСР О. М. Коснгін, інші 
офіційні особи.

(ТАРС).

ОСВІТИ МОЛОДІ 
І ДАЛЬШИЙ 
РОЗВИТОК

~г^

ЖМММЙІИМІІ
школи

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР прий
няли постанову в питанні про завершен
ня переходу до загальної середньої ос
віти молоді і дальший розвиток загаль
ноосвітньої школи. Загальноосвітня шко
ла, відзначається у постанові, за останні 
роки значно зміцніла як школа єдина 
трудова і політехнічна. Зросла мережа 
середніх шкіл, збільшилось число квалі
фікованих учителів, удосконалюється 
навчально-виховний процес. У країні 
створюються всі умови для завершення 
переходу до загальної середньої освіти, 
як однієї з важливих передумов даль- В 
шого соціально-політичного і економіч- ) 
ного розвитку нашого суспільства по 
шляху до комунізму, зростання соціалі
стичної свідомості і культури трудящих. 
Усе це є великим досягненням у галузі 
народної освіти.

У постанові вказується далі, що прак- І 
тичне здійснення рішень XXIV з’їзду 
КПРС у галузі економіки, науки і куль
тури потребує дальшого поліпшення 
всієї справи навчання і виховання під- П 
ростаючого покоління, підвищення якос
ті роботи загальноосвітньої школи. 
Особливо важливо в сучасних умовах І 
привести роботу ШКІЛ у ВІДПОВІДНІСТЬ 3 І 
новими завданнями комуністичного бу
дівництва, з вимогами науково-технічно
го прогресу. ЦК КПРС і Рада Міністрів 
СРСР звернули увагу на те, що в шко
лах ще недостатньо впроваджуються 
нові, активні методи і технічні засоби 
навчання. Не повністю використовують
ся існуючі можливості для виховання 
школярів у дусі комуністичної моралі, 
високої культури поведінки, свідомого 
ставлення до навчання і праці. Науково- 
-педагогічні заклади повільно розробля
ють важливі проблеми освіти, вихован
ня і професійної орієнтації учнів. Підго
товка вчительських кадрів недостатньо 
пов’язана з практикою і запитами сучас
ної загальноосвітньої школи.

Успішне розв’язання завдань у галузі 
освіти у великій мірі залежатиме від 
діяльності насамперед органів народної 
освіти, а також від партійних, радянсь
ких, профспілкових, комсомольських 
організацій, від їх активної і постійної 
уваги до шкіл.

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР зо
бов’язали Міністерство освіти СРСР, Ра
ди Міністрів союзних республік, органи 
народної освіти вжити заходів до усу
нення недоліків у роботі 'загальноосвіт
ніх шкіл, спрямувати їхні зусилля на ви
конання завдань, що випливають з по
станови XXIV з’їзду КПРС у галузі даль
шого розвитку освіти, завершення пере
ходу до загальної середньої освіти, під
вищення якості навчання і виховання 
підростаючих поколінь. Добиватись, 
щоб радянська школа давала молоді 
глибокі й міцні знання про закони при
роди і суспільства, формувала марк
систсько-ленінський світогляд, виховува
ла прагнення молоді до активної трудо
вої і громадської діяльності, беззавітно- 
го служіння соціалістичній Батьківщині, 
відданості ідеям комунізму.

Органам освіти, партійним, радянсь
ким, громадським організаціям запропо
новано вжити заходів до повнішого 
охоплення молоді середньою ОСВІТОЮ, 
розвивати І вдосконалювати загальоос- 
вітню школу як трудову і політехнічну

(Закінчення на 2-й сюр.).

ПЛЕНУМ ОБЛАСНОГО КОМІТЕТУ КП УКРАЇНИ
Вчора відбувся черговий пленум обласного комітету КП Украї

ни. На ньому з доповіддю «Про завдання партійних організацій 
області у зв’язку з обміном партійних документів» виступив пер
ший секретар обкому КП України М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь перший секретар Кірово
градського міськкому партії 1. П. Валявськнй, зоотехнік колгоспу 
«Дружба» Вільшанського району О. С. Крива, перший секретар 
Гайворонського райкому партії М. В. Гончар, монтажник розрізо- 
монтажного управління тресту «Кіровоградвуглебуд» М. М. Ли
сенко, секретар парткому заводу «Червона зірка» С. С. Ліновичен- 
ко, перший секретар Новоархангельського райкому партії 
В. П. Пустовий, перший секретар Світловодського міськкому пар
тії А. Ф. Єпіфанова, секретар паргорганізації колгоспу «Путь 
Ильича» Знам’янського району Є. О. Номержицька.

Інформацію про роботу партійних організацій області по 
виконанню постанови пленуму обкому КП України від 2 липня 
1971 року «Про хід виконання рішень XXIV з’їзду КПРС і XXIV 
з’їзду КП України по збільшенню виробництва кормів і поліп
шенню їх якості в колгоспах і радгоспах області» зробив заві
дуючий сільськогосподарським відділом обкому партії Ф. П. 
Дзядух.

З інформаціями про стан виробництва та заготівлі кормів у 
районах виступили перший секретар Олександрійського райкому 1 
партії К. І. Сабанський, перший секретар Пегрівського райкому 
партії І. П. Кравченко та інші товариші.

Наприкінці роботи пленуму з заключним словом виступив 
перший секретар обкому КП України М. М. Кобильчак.

В обговорених питаннях пленум прийняв відповідні рішення.

П’ятирічці—ударну працю, 
творчість, пошук

т? УЛО це в березні. Двадцять дев’ятий 
цех одержав напередодні цілий по

верх у новому корпусі, і, як у всіх ново
селів, клопоту було чимало. То верстати 
треба розставити, щоб світло найбільше 
падало на них, то міркували, як зручніше 
зробити підходи... Словом, як хороші 
господарі, все прикидали наперед. А 
турбуватись було про що. З «переселен
ням» цех починав працювали на серій
ний випуск насосів до нового тоакгора 
Т-150.

Кому довірити невідому ще продук
цію? Чи багато знайдеться бажаючих за
ступити одразу після випробувачів? Такі 
проблеми стали перед начальником цеху 
Віктором Федоровичем Гладких. Попе
редні опитування показали, що досвід
чені робітники не виявляють особливої 
охоти переходити на нову продукцію.

— Віктор Федорович, ось зі мною ра
зом перейшла сюди ціла група, — по
чав якось майстер-наладчик Валентин 
Самохін.

І розповів, що за власним бажанням до вер
статів нового цеху стали токарі Віктор Шсв:- 
лєв, Анатолій Колесніков, Ганна Терлецька, 
Ніна Дубініна, Ніна Бондар, свердлувальник 
Віктор Клочко.. Молода комуністка Тамара 
Ссліонова, комсомольці Віталій Рачковський і 
Валерій Квасневськнй теж самі прийшли в 
цех. Таких ентузіастів Валентин нарахував за 
двадцять.

Начальник цеху розцінив тоді пропо
зицію комсомольця Валентина Самохіна 
так: час робити ставку на молодих. До
свіду замало? Це справа прийдешня. Го
ловне — юначого запалу не позичати. 
Так, на дільниці запчастин до трактора 
Т-150 з’явився комсомольсько-молодіж
ний колектив, який в цеху стали назива
ти дільницею Самохіна.

По рідній країні

ВІРМЕНІЯ:
СТОРІНКИ ДРУЖБИ

З оцінкою «відмінно» прийняла державна комі
сія новий токарно-гвинторізний верстат, виготов
лений на Єреванському заводі імені Дзержннсьчо- 
го. Продуктивність цього агрегату майже на 25 
процентів вища, ніж у його попередників. Великі 
деталі він обробляв з точністю до двох мікронів. 
Повий агрегат створено у співдружності з москов
ськими конструкторами.

З кожним роком розширяється асортимент про
дукції дзержнпців, поліпшується її якість. їм у 
цьому допомагають співробітники дослідних за
кладів Москви, Одеси, Харкова, колективи верста
тобудівних заводів Горького і Тбілісі.

УКРАЇНА:
СИБІРСЬКИМ МЕТАЛУРГАМ

Велетенський конвертор, здатний через кожні 
35 хвилин випускати плавки вагою в 300 тонн, по
чали будувати на Ждановському заводі важкою 
машинобудування. Сталева груша такого агрегату 
буде діаметром близько 9 метрів, а висота кор
пусу — понад 10 метрів.

Три таких потужних конвертори машинобудів
ники виготовлять для нового цеху Західно-Сибір
ського металургійного комбінату. Він зможе ви
робляти за рік вісім мільйонів тонн конверторної 
сталі.

(ТАРС — РАТАУ).

ВИПРОБУВАННЯ
НА

Це була передісторія. Історія нового 
колективу почалася з пам'ятної всім по
дії — комсомольських зборів на початку 
травня. Тоді 22 комсомольці, 4 моло
дих комуністи і 2 молодих робітники ви
рішили: віднині вони не просто колек
тив, а комсомольсько-молодіжна бригада 
однієї з відповідальних дільниць, бри
гадиром обрали Миколу Вохраньова.

У своїх соціалістичних зобов’язаннях на 
честь 50-річчя утворення СРСР вони записали: 
виконати річний план по обсягу випуску 
продукції до 20 грудня, зекономити ріжучого 
інструменту на суму 10 тисяч карбованців, ви
готовити надпланової продукції на 10 тисяч 
карбованців, кожному — суміжну професію... 
1 головне — не варитися у власному соку: ви
кликали на змагання бригаду майстра П. Г. 
Кривенка з сусідньої автоматної дільниці.

— З самого початку, — ділиться не
давніми спогадами Валентин Самохін, — 
кожен день був для нас випробуванням 
наших сил, випробуванням на міцність.

І нелегким був отой перший іспит. Од
разу довелось освоювати виробництво 
запчастин 12 найменувань. Йшли впритул 
за випробувачами — тілоки-но ті здава
ли якусь деталь — в бригаді приступали 
до випуску її крупними партіями. Нові 
креслення, а значить інші прийоми ро
боти, невідома технологія. Перебудову
вались на ходу і нерідко зі збитками в 
заробітній платі. Але ніхто не скаржився. 
Знали — їм довірили бути першопро- 
ходцями в новій справі і відступати — 
це значить не виправдати довір’я. Ось 
чому в бригаді «чарівним» словом стало 
слово «треба».

Якось зранку Валерій Квасневськнй шліфу
вав центруючу втулку. Тут прийшов плановик 
І сказав, що терміново треба 500 штук плас
тин. Валерій поміняв оснащеність і виготовив 
замовлення повністю. Несподівано виявилось, 
що для укомплектування партії насосів по-

В'язальниця, комсомолка Надія КОЗЛОВСЬКА (на Фото лІвоп»чі пп.икш ппанчішній фабриці третій рік. За цей порівняно нсіе^їнй сХ вона стата 
ною робітницею. При плані 330 нір панчіх Надія робить зі зміні Ябоічед їУт ? Ф

рушлк ф“т° прав'”їч’' й«»
------------------------------------------------------------------------- Фото А- ДІБРОВНОГО.

ТІІІІІКГІ.
трібпі клапани. Знову — до Валерія. Цього 
разу довелось перейти вже на інший верстат, 
робити нову наладку. Три замовлення за змі
ну, тричі нерестроюватись... Але наступного 
дня затримки у складальників не було, і пар
тію нових насосів відправили замовникам 
вчасно.

Треба для заводу, треба для цеху, 
треба для бригади... Це почуття робіт
ничого обов’язку стає рисою характеру 
нового колективу. Навіть, незважаючи на 
тимчасові труднощі починаючих, в брига
ді відстаючих нема. Сам майстер і бри
гадир дають таку оцінку своєму колек
тиву: «Виділити когось, сказати, що ось, 
наприклад, Віктор Антоновський чи Іван 
Кунтиш випередили всіх, важко. У нас 
всі працюють добре».

Скромна оцінка. Та успіхи бригади го
ворять більш одверто: працюють тут не 
просто добре, а відмінно, в передових 
ходить кожен. За минулий місяць вироб
ничий план колектив виконав на 117,7 
процента. Продуктивність праці досягла 
103,2 процента. Це найвищі показники 
серед показників усіх бригад заводу. На 
зборах, присвячених підсумкам соціа
лістичного змагання на честь 50-річчя 
утворення СРСР, колективу цеху № 29 
було вручено перехідний Червоний пра
пор заводу, а бригаді дільниці запчас
тин — перехідний вимпел. Це перша на
города нового комсомольсько-молодіж
ного колективу. Вона сьогодні на діль
ниці, поряд з кожним, як доказ успішно 
витриманого першого випробування.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Кіровоградський ордена
«Знак Пошани» завод 
тракторних гідроагрегатів.
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У ЦК КПРС 1 РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

ПРО ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРЕХОДУ
ДО ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ
І ДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).
школу, що є основною формою о дер— 
знання загальної середньої освіти, рішу
че поліпшити роботу вечірніх (змінних) 
і заочних загальноосвітніх шкіл, створи
ти необхідні умови для завершення се
редньої освіти працюючою молоддю, 
разом з органами професійно-технічної 
і середньої спеціальної освіти забезпе
чити високий рівень загальноосвітньої 
підготовки у середніх професійно-тех
нічних училищах і технікумах.

Центральний Комітет КПРС і Рада 
Міністрів СРСР доручили Держплану 
СРСР, Міністерству освіти СРСР, Радам 
Міністрів союзних республік разом з 
ЦСУ СРСР запровадити єдину методику 
планування й обліку загальноосвітньої 
підготовки молоді з тим, щоб забезпе
чити якнайповніше використання усік 
форм середньої освіти.

Міністерство освіти СРСР, Академія 
педагогічних наук СРСР, Ради Міністрів 
союзних республік, органи народ
ної освіти, керівники і вчительські 
колективи шкіл зобов'язані посилити 
увагу до дальшого вдосконалення нав
чально-виховного процесу, піднести 
теоретичний рівень викладання. Завер
шити до 1975 року запровадження но
вих навчальних планів і програм з усіх 
шкільних курсів. На їх основі підготува
ти і видати стабільні підручники та ком
плекти навчально-методичних посібни
ків, які відбивали б сучасний рівень до
сягнень науки і виробництва. Поліпшити 
викладання російської і рідної мов у на
ціональних школах. Обладнати в усіх се
редніх школах кабінети з потрібній кіль
кості. Послідовно оновлювати і урізно- 
манітнювати методи викладання, ефек
тивніше застосовувати технічні засоби 
навчання, кіно, радіо і телебачення.

Зжити заходів до дальшого вдоскона
лення морального, естетичного, право
вого, військово-патріотичного й атеїсти
чного виховання учнів, проявляти пос
тійне піклування про фізичний розвиток 
школярів, добиватися дальшого зміц
нення зв'язків школи і сім ї, єдності мо
ральних вимог у сім'ї і школі.

З метою дальшою зміцнення зв'язку 
школи з практикою комуністичного 
будівництва Міністерств/ освіти СРСР 
і місцевим органам народної освіти 
доручено розвивати політехнічне нав
чання на базі тісного поєднання вив
чення шкільних дисциплін і основ су
часного виробництва. Систематично 
проводити екскурсії учнів на заводи, 
фабрики, в радгоспи і колгоспи, знайо- 
мити їх з технологічними процесами та 
організацією праці на підприємствах. 
Добиватися поліпшення трудового вихо
вання і професійної орієнтації школярів 
протягом усього періоду навчання. Ра
зом з промисловими і сільськогосподар
ськими підприємствами створювати й 

оснащати навчальні цехи, шкільні і між
шкільні навчально-виробничі /майстерні. 
Розвивати і вдосконалювати роботу уч
нівських виробничих бригад та інші пе
дагогічно обгрунтовані форми організа
ції праці учнів. Визнано за доцільне за
лучати школярів, особливо старшоклас
ників, у період канікул до організованої 
трудової участі в народному господар
стві, благоустрою та озелененні міст і 
сіл, в охороні природи.

Радам Міністрів союзних і автономних 
республік, виконкомам крайових, облас
них Рад депутатів трудящих, міністер
ствам і відомствам СРСР, підприємствам 
та організаціям, колгоспам і радгоспам 
запропоновано розширити мережу ве
чірніх шкіл, їх філіалів за місцем роботи 
молоді і зміцнювати їх матеріальну базу. 
Визначати щорічні планові завдання за
лучення до шкіл молодих робітників, 
колгоспників і службовців по кожному 
підприємству, радгоспу, колгоспу і уста
нові.

В умовах загальної середньої освіти 
зростає відповідальність учителя перед 
суспільством за навчання і виховання мо
лодого покоління. Вчитель усією своєю 
поведінкою, в усіх своїх вчинках і діях 
повинен бути прикладом для учнів, бути 
зразком високої комуністичної мораль
ності, ідейної переконаності, культури, 
принциповості і широкої ерудиції. Для 
стимулювання постійного зростання ква
ліфікації, педагогічної майстерності і 
творчої ініціативи викладацьких кадрія 
запроваджується систематична атестація 
вчителів загальноосвітніх шкіл. Учителям, 
які найбільше відзначаться, за результа
тами атестації будуть присвоюватись 
звання «Старший учитель»» і «Учитель- 
методист».

З метою забезпечення єдності вимог 
у підготовці вчителів, наближення педа
гогічних навчальних закладів до школи 
визнано за потрібне об’єднати керів
ництво педагогічними інститутами та пе
дагогічними училищами з системі Мі
ністерств освіти СРСР і союзних респуб
лік. Передбачено заходи для поліпшен
ня підготовки вчителів в університетах.

Міністерству, освіти СРСР і Радам Мі
ністрів союзних республік запропонова
но піднести роль інститутів удосконален
ня вчителіз як провідних навчально-ме
тодичних центрів підвищення кваліфіка
ції педагогічних кадрів, узагальнення 
і поширення передового досвіду. Орга
нізувати кафедри педагогіки і психології 
з республіканських інститутах удоскона
лення зчигелів.

Академії педагогічних наук СРСР до
ручено розробити і підготувати рекомен
дації з таких напрямів: підвищення на
укового рівня викладання; визначення 
найбільш ефективних шляхів здійснення 
політехнічного навчання, трудового вихо
вання і професійної орієнтації; застосу

вання технічних засобіз у навчанні і вихо
ванні; вдосконалення форм взаємодії 
школи, сім’ї і громадськості у вихованні 
дітей та молоді; планування, економіка 
і організація освіти, співвідношення за
гальної і спеціальної середньої освіти; 
перспективи розвитку середньої школи, 
її структури й організаційних форм на
вчально-виховної роботи.

Академії наук СРСР, республіканським 
і галузевим академіям, Міністерству ви
щої і середньої спеціальної освіти СРСР 
рекомендовано розробити заходи щодо 
подання допомоги органам народної 
освіти в підвищенні наукової кваліфіка
ції вчителів, підготовці підручників і на
вчальних посібників, зміцнювати і роз
ширювати співдружність колективів на
уково-дослідних інститутів і вузів із за
гальноосвітніми школами та позашкіль
ними закладами.

Міністерстсо культури СРСР, Комітет 
по кінематографії при Раді Міністрів 
СРСР, творчі Спілки письменників, ху
дожників і композиторів повинні вжити 
заходів по створенню високо-художніх 
творів, які збагачували б духовний світ 
дітей, підлітків і юнацтва. Посилити до
помогу школам в естетичному вихованні 
учнів, ширше залучати діячів літератури 
і мистецтва до керівництва дитячими 
творчими колективами, проведення зу
стрічей, виставок і концертів для дітей.

Комітетові по пресі при Раді Міністрів 
СРСР запропоновано поліпшити зміст, 
поліграфічне й художнє виконання під
ручників; протягом трьох-п'яти років ви
дати бібліотечки педагогічної літератури 
на допомогу вчителям, серії книг з пи
тань ідейно-лолігичного, морального й 
правового виховання для учнів і батьків.

Державний Комітет Ради Міністріз 
СРСР по телебаченню і радіомовленню, 
центральні газети й журнали, а також 
республіканська, обласна і районна пре
са покликані поліпшити висвітлення пи
тань народної освіти і передового досві
ду по кавчанню і комуністичному вихо
ванню підростаючого покоління, підви
щити якість публікованих матеріалів, 
яскраво й переконливо розкривати полі
тичну, економічну і соціальну важливість 
одержання молоддю середньої освіти.

У прийнятій ЦК КПРС і Радою Мі
ністріз СРСР постанові визначено ряд за
ходів по поліпшенню оснащення шкіл і 
позашкільних закладів навчально-наоч
ними посібниками, матеріалами і техніч
ними засобадти навчання.

Постанова зобов'язує ЦК Компартій 
союзних республік, крайкоми і обкоми 
партії підвищити відповідальність пар
тійних, профспілкових, комсомольських 
організацій і керівників підприємств, 
радгоспів, колгоспів, установ, навчальних 
закладів по завершенню переходу до за
гальної середньої освіти молоді і кому
ністичному вихованню дітей. Вжити захо- 

діз до дальшого підвищення рівня орга
нізаційно-політичної роботи первинних 
партійних організацій шкіл, добиватися, 
щоб вони створювали атмосферу висо
кої активності і відповідальності вчитепіз 
за результати своєї праці.

Виконкоми Рад депутатів трудящих по
винні забезпечити виконання щорічних 
завдань по охопленню молоді серед
ньою освітою, розвитку шкіл і груп з по
довженим днем. Зміцнювати навчально- 
матеріальну базу шкіл, контролювати 
строки і якість будівництва та ремонту 
шкільних приміщень, пришкільних інтер
натів, організувати безперебійне підве
зення дітей і забезпечити гаряче харчу
вання в школах. Всемірно розширювати 
перевірене життям шефство трудових 
колективів над загальноосвітньою шко
лою. Підтримувати ініціативне будів
ництво приміщень шкіл і пришкільних 
інтернатів підприємствами, передовими 
радгоспами і колгоспами.

ЗЦРПС і профспілкові організації по
кликані сприяти дальшому вдосконален
ню організації праці учителів, поліпшен- • 
ню їх житлово-побутових умов і відпо
чинку. Активізувати діяльність комісій і 
рад сприяння сім'ї і школі. Посилити 
увагу до оздоровчої роботи з дітьми у 
період канікул. Разом з Міністерством , 
освіти СРСР і Радами Міністрів союзних • 
республік здійснити заходи по розвитку , 
і зміцненню позашкільних закладів, бу- . 
динкіз і палаців піонерів, станцій юних 
техніків і натуралістів, дитячих музичних, 
художніх, спортивних шкіл і таборів пра
ці й відпочинку, екскурсійно-турист
ських станцій і спортивних баз.

Міністерству охорони здоров’я СРСР 
запропоновано поліпшити профілактичну 
роботу і лікарський нагляд за фізичним 
розвитком і здоров'ям школярів, удо- - 
сконалювати систему заходів, що забез
печують зміцнення здоров'я учнів.

ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзних рес
публік, крайкоми і обкоми комсомолу . 
повинні спрямовувати діяльність комсо
мольських організацій на завершення 
переходу до загальної середньої освіти - 
молоді; вдосконалювати зміст, форми й . 
методи роботи з секретарями комсо
мольських організацій шкіл і піонерво- 
жатими; піднести роль учительських ком
сомольських організацій. Заохочувати 
створення добровільних товариств 
школярів «Юний патріот», «Юний нату
раліст», «Юний технік» та Інших.

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР підкреслюється, що завершення 
переходу до загальної середньої освіти 
у нашій країні є загальнонародною спра
вою. Активне сприяння всіх трудящих V 
практичному здійсненні цього важливого 
соціального заходу сприятиме розв'язан
ню завдань, поставлених XXIV з’їздом 
КПРС, дальшому розвиткові нашої краї
ни по шляху до комунізму.

» НАШ! ПРОФЕСІЇ

Ліда Янчукова по-свосму пе
реживала під час випускного 
вечора. У її ще дитячому серці 
теплились думки про рідну

ДО ПОЧАТКУ ДОРІГ...
школу, село, однокласників, 
вчителів, бентежила майбутня 
розлука з ними.

...Всі екзамени випускниця 
Ліда Янчукова склала на «від
мінно» і разом з атестатом про 
закінчення середньої школи 
дівчина одержала золоту ме
даль. Вітали її і директор Фе
дір Федорович Океании, і вчи
телі Віра Андріївна Холязко. 
Марія Павлівна Сухомлин і 
друзі, і односельчани. Приємно 
і радісно було.
Мрії! Хто з молодих, які обдуму

ють своє життя, роблять перші са
мостійні кроки, не має їх! Давно і 
Ліда мріяла стати педасогом, в 
усьому наслідувати вчительку Ма
рію Павлівну Сухомлин.

На випускному вечорі у школі 
Марія Павлівна ще раз говорила в 
ЛЇдою про її майбутню професію.

— Поступатнму до иедінегнту- 
ту, — твердо сказала своему на
ставникові дівчина,

— Нелегкий то хліб, Лідо, —- 
мовила досвідчена вчитель
ка, — але почесний. Головне, 
щоб у цій професії ти знайшла 

своє покликання, щоб любила 
дітей, щоб з глибокою відпові
дальністю віддааалзїм знання...

Отак вони довгенько удвох 
говорили. А потім Марія Пав« 
різна порадила:

— Після закінчення вузу, 
Лідо, обов’язково повертайся 
до рідної школи, попрацюємо 
разом, згодом і зовсім мене 
заміниш.

Незабаром Ліда Янчукова 
приїхала до Кіровограда, здала 
документи до педагогічного 
інституту імені О. С. Пушкіна.

Булр то у 19В8 році. Гордились у 
Ковопразькій середній школі своєю 
відмінницею. Не помилились в ній. 
Ліда обрала вірну життєву дорогу, 
З перших студентських буднів напо
леглива паялась за навчання, брала 
активну участь у громадському 
жатті.

Було приїде у неділю на 
день додому. Щойно приїхала, 
і вже поспішає, бо наступного 
дня практичні заняття з укра
їнської мови. Треба добре під« 

готуватись. Адже викладач кур
су сучасної української мови 
кандидат філологічних наук 
Лариса Іллівна Добржанська 
все робить, щоб студенти лише 
на «відмінно» і «добре» опану
вали цю науку.

— Лідв Янчукова — старанна 
студентка, на заняттях вона 
завжди відповідає глибоко і 
грунтовно, — говорить Лариса 
Іллівна.

Ліда Янчукова — член ком
сомольського бюро філологіч
ного факультету, відповідальна 
за академічне навчання сту
дентів.

Ось хоч би взяти групу, в 
якій навчалася Ліда. Тут протя
гом чотирьох років були від
мінниками Світлана Коробко, 
Валентина Музика, Надія Рябо- 
шапка, Тамара Безтака, Анато
лій Наконечний, Віра Голо- 
тюк, Таня Шевченко та інші. 
Безумовно, зразком для сту
дентів була і само Янчукова.

У соціалістичному змаганні 
по успішності і громадській ро
боті ця група три роки підряд 
займала перше місце серед ін
ших колективів факультету. 
Взагалі — це дружна згурто
вана група.

І ось промайнули роки на
вчання в інституті, чотири сту
дентських роки. Разом із свої
ми однокурсниками Лідія Ян
чукова вже склала державні 
екзамени. У екзаменаційному 
листі проти її прізвища з усіх 
предметів стоять п’ятірки.

Ще один етап пройдено у ЇТ 
житті. Тепер зона «— педагог. 
Мрія збулась! Вчитель україн
ської мови і літератури Лідія 
Кириліана Янчукова одержала 
призначення на роботу а рід
ній школі, що в селі Нова Пра
га. З великим, міцним, щедрим 
багажем знань повертається 
вона туди.

Юрій ГАДЖїЄВ.

На фого: Лідія ЯНЧУКОВА, 
Фото Н>. ЛІВЛШННКОВА.
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ЯЗ» ОНИ приходять на змн 
«у старшим, займа- 

фть їх місця, продовжують 
ї« славні традиції. Відсут
ність досвіду компенсують 

^ранністю, невтримним 
ражамням бути схожими на 
визнаних майстрів своєї 
Справи. 1 пишаються тим 
Що належать до багатомільї 
йонної армії, яку з пова
гою і гордістю називають 
робітничим плем’ям. Вони —о 
трудові резерви...

Учні Кіровоградського 
професійно-технічного учи-

: т

'„МОЛОДИЙ КОМУНАР“ З стор*

ться виховати в них найкра
щі риси.

Післяі закінчення ПТУ ГЛ л 
Анатолій Іващук служив у ла
вах Радянської Армії. Потім 
повернувся до рідного училища 
передавати свої знання молоді. 
рУ"» *ОМУ та Во™Д»миру 
Ррудкому, теж випускнику ЦЬО- 
со ПТУ, дісталася з ехаракте« 
ром» Не все гаразд було з ди- 
сципліною та й показники у на
вчанні могли б бажати кращо
го. Довелося, як кажуть, почи
нати з нуля. Авторитет прихо» 
днть не відразу. Він завойовує
ться в кропіткій повсякденній 
роботі, в пошуках. І Анатолій з 
Віктором зуміли створити друж
ний дисциплінований колектив.

ФОРМУЮТЬ
ХАРАКТЕРИ
.БУДНІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ

лища № 6 — майбутні ро
бітники: токарі, електромон
тери, столярі, слюсарі-ін
струментальники. В його сті-

Jg^ax вони вперше відчули 
потии пгч нппуа.хвилюючий дотик до прохо

лодного металу верстата, 
. вперше самостійно вигото

вили з безформного шмат
ка заліза деталь, нехай ще 
на зовсім досконалу, але 
зроблену своїми руками. 
Наполегливо, день за днем, 
вони вивчають секрети ро
бітничої майстерності.

В училищі навчається 600 
чоловік, а 90 з них одержу
ють підвищену стипендію. 
І це не дивно. Адже юнаки 
й дівчата усвідомлюють, що 
без міцних і глибоких знань 
не може бути висококлас
ного робітника. Тому й на
магаються вчитися так, щоб 
вийти в 
дорогу з 
знань.

Саме
щі формується 
майбутніх робітників, їх 
світогляд. І викладачі, і ко- 

5 мїтет комсомолу намагаю-

нелегку життєву 
солідним багажем

а прзфтехучили- 
характер 

робітників,

Ÿ

Тепер ця група одна з найкра
щих в училищі. А В. Прудкий 
та А. Іващук продовжують осві
ту — вони навчаються на ве
чірньому відділенні Кіровоград
ського машинобудівного тех
нікуму.

Виробничу практику учні 
проходять на заводі «Чер
вона зірка». Саме тут вони 
можуть в повній мірі пере
вірити на практиці свої 
знання. І завжди, коли про
ходить практика, виявляю
ться передовики, кращі гру
пи, які в процесі вироб
ництва проявили 
кращим чином і 
високу 
прославленого

комсомольським за
працювали групи 

(електромонтери), 
N2 16 (слюсарі-інструмен- 
тальники) і були визнані 
кращими. А дехто з практи
кантів навіть перекривав 
змінні норми. Серед них, 
комсорг групи № 12 Галина 
Федоренко, Василь Довжен
ко, Анатолій Молодченко.

Під час виробничої прак
тики над учнями беруть 
шефство комсомольці «Чер-

ства. З 
палом 
№ 11

себе най- 
заслужили 

оцінку робітників 
підприєм-

воної зірки». Галя Борман, 
Ліда Скорик та інші допо
магають молодшим товари
шам швидко освоїтися з ви
робництвом, особливо тим, 
хто вперше прийшов на 
практику. І в тому, що май
бутні робітники її успішно 
завершили, немала заслуга 
молодих виробничників.

Велику роль з ПТУ N3 6 
відіграє гурток технічної 
творчості. Тут можна і по
фантазувати, і проявити 
творчу ініціативу. Майстри 
П. П. Левицький та |. У. Лі- 
фер привчають своїх вихо
ванців до самостійного мис
лення, допомагають ефек
тивніше застосувати здобуті 
знання на практиці. І сплав 
досвіду викладачів із завзят
тям учнів дав відмінний ре
зультат: діюча модель сівал
ки РТТ-4,2 знаходиться зараз 
в Москві на ВДНГ.

Важливим фактором під
вищення активності юнаків 
і дівчат профтехучилища є 
соціалістичне змагання з І(а- 
пітанівським ПТУ № 10. Ко
жен відчуває свою особисту 
відповідальність за його ре
зультати і намагається зро
бити все, щоб не підвести 
товаришів.

Без художньо? самодіяльності 
не обходяться на жодному під
приємстві, в жодному учбовому 
закладі. Не становить винятку 
і ПТУ № 6. Лірична пісня, ве
села гумореска, запальний та
нець тут у повазі. Після занять 
приміщення клубу рідко бував 
вільним. Тут проводяться репе
тиції танцювального, естрадно
го, духового, хорового гуртків. 
Люба Чорновол добре співає, 
Іван Нестеренко майстерно чи
тав зі сцени гуморески. А Ва
силь Будников одночасно зай
мається в естрадному і духово
му гуртках. Учасники худож
ньої самодіяльності училища 
З квітня на обласному огляді 
зайняли друге місце. А перше, 
до речі, посіли їх друзі по соц- 
змаганню з ’
ПТУ М 10.

Цікавим і насиченим жит
тям живуть учні Кіровоград
ського професійно-технічно
го училища № 6. Порівну ді
лять радості й невдачі, го
тують себе до майбутніх 
трудових звершень. І чека
ють тієї пори, коли можна 
буде з упевненістю сказати: 
«Ми робітничий клас».

А. РОМАНЮК.
м. Кіровоград.

Капітаиівського

ВЕСЕЛЕ ПОРЕ-КЕНІКУЛИ

НАЙВИЩА НАГОРОДА 
СХВИЛЬОВАНА ТИША
ЗАСЛУЖЕНА АРТИСТКА РЕСПУБЛІКИ В. М. ПЛОТНИКОВА — 
ЧИТАЧАМ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

Незабаром в Кіровограді закінчаться гастролі Київського державного 
ордена Леніна академічного українського драматичного театру імені Івана 
Франка. Місяць гостили в нашому місті франківці, місяць Кіровограду раділі» 
театральному мистецтву високого рівня, насолоджувались талановитою грою 
прославлених акторів. За цеб час Кіровограду здружились з колективом те* 
атру, полюбили Ного. Наш кореспондент М. ВІДЕНКО зустрівся із молодою 
актрисою театру заслуженою артисткою УРСР Валентиною Миколаївною 
ПЛОТИИКОВОЮ, яку кіровоградські глядачі знають як виконавицю ролі 
Єлизавети у трагедії І. Кочерги сЯрослав Мудрий», і попросив її розповісти 
про свої враження від зустрічей з глядачами.

— Валентино Миколаївно, після ножно
го спектаклю глядачі даруаали вам, 
франківцям, квіти, сувеніри. Який з ни» 
найбільше сподобався!

— Найкраща нагорода, яку ми отри, 
мали в Кіровограді — це захоплена моїм 
манка залу, яка готова зірватись оплес
ками. Знаєте, це прекрасна тиша. Воно 
дає актору натхнення. Така тиша — це 
хаиля, яка єднає нас з глядачами, яка 
примушує нас творити разом. Хіба може 
актор мріяти про вищу нагороду?

— Вам сподобалась КіровоградщинаІ 
А що найбільше!

— Найбільше хутір Надія. Це справж
ній оазис серед степу. Андрій Юр’євич 
зустрів нас дуже люб’язно, водно нас 
по садибі, розповідав про есе.

Не забути хвилювання, яке ми відчу
ли в тій маленькій хаті, де пахне поли
ном, м’ятою і чебрецем, де писався 
безсмертний «Хазяїн»...

— Валентино Миколаївно, що Ви по
бажаєте кіровоградцям!

— Любити театр. Він росте і збагачує
ться разом з глядачами. Чим більше ви 
любитимете театр, тим більше його ко
лектив намагатиметься віддати вам. Ад
же це — єдиний вид мистецтва, де гля
дач і актор — його творці.

— Відверто кажучи, ми трохи побою
вались, збираючись до вас на гастролі. 
Хвилювались: чи живі в Кіровограді те
атральні традиції, закладені там кори
феями українського театру? Чи люблять 
там театр так, як любили і цінували йо
го тоді, коли на сцені творили Кропиз- 
ницький, Карпенко-Карий, Заньковецька.

Але коли приїхали, коли зустріли 
чудовий, теплий прийом, побачили пере
повнені зали, наші сумніви розвіялись.

Пригадую один день, коли раптом пі
шов сильний дощ. Ми готувались стави
ти «Ярослава Мудрого», і дуже хвилю
вались, бо злива була надто сильна, ву
лицями текли прямо річки. Бентежило: 
чи захочуть люди вийти з дому в таку 
негоду заради спектаклю, чи не махнуть 
рукою на квитки? Початок затримали 
на кілька хвилин, а коли відкрили заві
су, — побачили залу, переповнену 
вщерть.

Мені здається, що того дня вистава 
пройшла особливо вдало. Ентузіазм гля
дачів (так, так я не боюсь цього слова, 
саме ентузіазм) накладає на нас високу 
відповідальність. Вони чекають від теат
ру високого мистецтва. Тож тоді акто
рам хотілося грати особливо відверто, на 
високому емоційному рівні, щоб цим ми
лим, мокрим від дощу людям сподоба
лось...

ПРОПОНУЄ «молодь»
Нарис» Анатолія Москаленка присвя

чені шахтарям. Усі твори цієї кшіжки 
(Анатолій Москаленко «Характер». 1\., 
«Молодь», 1972, 184 стор. Ціна 29 кой.) 
вимальовують грані особливої шахтар
ської вдачі, яка гартується важкою, від
повідальною працею,складними умовами 
повсякденної роботи.

У книжці йдеться про шановних гір
няків і рядових цієї звитяжної армії.

І про тих, хто тільки зробив перші кро
ки па нелегких підземних шляхах. І про 
шахтарських матерів та дочок, що такояс 
високо підносять славу своїх батьків. 
Але життєві стежки нерівні і не однако
ві. Л нарис — то ж документальна і до
стовірна оповідь. Томі’ и ваблять вони 
читача — адже за кожним з них — жи* 
па людська доля.с

Спалахніть 
багаттями«,.

Весело еідпочивається хлоп
чикам і дівчаткам Новомир- 
городщнни. Нинішнього літа 
понад три тисячі школярів 
району оздоровляться в піо
нерських таборах, таборах 
праці й відпочинку, на літ
ніх дитячих майданчиках а 
еонах піонерської дії.

Чимало приємного, радіс
ного чекає дітей в міжкол
госпному таборі «Дружба*» 
А піонерських активістів, 
тих. хто протягом року був 
зачинателем всіх хорошие 
шкільних справ через кілька 
днів вітатимуть в районному 
таборі відпочинку _ піонер
ського активу «Мрія». Во- 

■'у «каки піонерів тут не лише 
наберуться сил. добре відпо
чинуть. а й збагатять селі 
інзиіглії »ііаянямп.

Піонери — втдміпппкя. ак
тивіста шкільних буднів по
бувають в обласному таборі 
«Гррн». в таборі «Юного 
натураліста» .•

Подбали в райкомі ком
сомолу заздалегідь й про 
тих, хто залишився відпочи- 
ьли вдома: вони братимуть 
учисть в районних змаган
нях па приз клубу «Шкіря
ний м'яч», допомагатимуть 
батькам в польових роботах* 

А. БАБАК-

Поблизу Одеси розкинувся піонерський табір «Ліолода гвардія». Щороку тут відпочи
ває понад дев’ять тисяч дітей.

На фото: вожаті загону Вікторія МИХАИЛУЦА, Микола СПЕСИВЦЕВ, Ірина 
ОЛІФЕРОВИЧ з піонерами, які прибули з Київської та Івано-Франківської областей, из 

екскурсії в околицях Одеси. Фото 1. ПАВЛЕНКА. Фотохроніка РАТАУ.

А ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД
СУБОТА, 1 ЛИПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 9.05 — Ко
льорове телебачення. Гімнасти
ка для всіх. (ЛІ). 9.35 — Но
вини. (ЛІ). 9.45 — Кольорово
телебачення. «Ранкова прогу
лянка». Концерт. (Ленінград). 
10.30 — «Сьогодні — Міжна-

1

КОМПАС ВКАЗУЄ КУРС
У мальовничому куточку міського 

парку Перемог» з’явилося містечко з 
кольорових наметів. Біля кожного наз
ва: «Дружба», сГІаруе». «Бригантина». 
1 девізи: «Хто не горить, той коптить», 
«Дружба, завжди переможе», «Боро
тись і шукати, знайти і не здаватись», 

Це з геї.х куточків Кіровоградщпин 
з’їхались на обласні змагання, присвя
чені аО-річчю утворення СРьР та 
60-річчю Всесоюзної піонерської орга
нізації імені В. і, Леніна юні туристи- 
краєзнавці, ,

І ось урочясте відкриття, Парад 
приймає другий секретар обласного ко
мітету комсомолу Михайло Громовик, 
Побажали успіху і привітали юних ту
ристів ріонерка двадцятих років, одна

я перших вожатих па Кірояоградіципі 
З М Завіпа, учасник Великої Вітчиз
няної війни, полковник у відставці 
В. П. Повійчук, секретар обласного ко
мітету комсомолу Антоніна Василенко, 
Прапор піднято. Головний суддя, кап- 
дїідат у майстри спорту по орієнтуван
ню, викладач кафедри фізичного вихо
вання Кіровоградського інституту сіль
ськогосподарського м а ш и побуду в.і и и я 
Григорій Терещенко дозволяє розпоча
ти змагання. „

Перший день пройшов досить спокій
но конкурс на кращий вимпел, оформ
лення бівуака- туристська вечеря, са- 
“нас'ули! два дпі боротьба булл вже

папруженішою. Змагаппя з орієнтуван
ня на місцевості виявили нових пере, 
можціп, і знову серед них команди Кі
ровограда та Світловодська на чолі зі 
своїми надійними капітанами Сергієм 
Перервою й Сашком Фактом,

Швидко пролетіли три дні. Тепер всі 
хвилювання позаду. Капітани вишику
вали свої команди для повідомлення 
загальних результатів. Свігловодці тро- 
хи розчаровані, адже вони, торішні пе
реможці, на цей раз поступилися пер* 
тим місцем команді з Кіровограда. 11а 
третьому місці туристи з Ульяновсько
го району, Дипломи і подарунки вру
чено, а команда, що посіла перше міс
це одержує путівку в туристський табір 
на Кавказі, де буде виборювати пер* 
шість на республіканських змаганнях»

Л. ЯЦЕІІКО.
м. Кіровоград.

родкий день кооперації». (М). 
І і.00 — Для дітей. Спектакль 
«Пригоди Дімки». Історія 3-я. 
(М). 11.30 — Науково-популяр
на програма «Здоров’я». (М). 
12.00 — Перший Всесоюзний 
фестиваль самодіяльних хорів. 
(Таллін). 12.45 — «Людина 
і закон». (М). 13.00 — Кольо
рове телебачення. Програма 
мультфільмів. (М). 13.30 —
Кольорове телебачення. Кон
церт. (Киїр на Москву). 14.03 
—■ В ефірі — «Ліолодісгь». 
(ЛІ). 14.40 - Повний. (М). 14.45 
—- Дні літератури і мистецтва 
РРФСР в Молдавії. Заключ
ний концерт. 1 відділення. 
(Кишинів). 15.45 — Міжнарод
на панорама. (М). 16.15 —
«Музичні зустрічі», (ЛІ). 16.15
— Для школярів. «Випускний 
бал». (М). ів.ОО — «За на
кресленнями XXIV з'їзду 
КПРС. Тележурнал с Прогрес». 
(К). 18.30 — Концерт. (К). 19.00
— На запитання телеглядачів
відповідає політичний оглядач 
газети «Правда» Ю. Жуков. 
(ЛІ). 19.35 — Прем’єра телеві
зійного багатосерійного ху
дожнього фільму «Жар сон
ця». і серія. (М). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
В ефірі — «Молодість». «Ну
мо, хлопці!». (М). 23.30 — Но
вини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 18.00 — 
Повніш. (М). 18.10 — «Вогні 
цирку». (М). 19.00 - Інформа
ційна програма «Вісті». (К). 
19.30 ~ О. Биліпов. «Відряд
ження». Тслевистава. (Дніпро 
пстровськ). 20.30 - «На лапах 
республіки». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!». (К). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Художній фільм «Місія в Ка
булі*. 1 серія. (К). 22.35 — 
Вечірні новини. (К).

НЕДІЛЯ, 2 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 8.50 — Про
грама передач. (М). 8.55 — 
Ранкова гімнастика для дігей. 
(ЛІ). 9.10 — Новини. (ЛІ). 9.20 
*-* Для школярів. «Турнір

допитливих». (М). Ю.05 — Ко
льорове телебачення. «Музич
ний кіоск». (ЛІ). 10.35 — «То
вари для народу». (М). 11.05
— «Поезія». (ЛІ). 11.30 —
«Сільська година». (М). 12.25
— Новини. (М). 12.30 — На
запитання телеглядачів відпо
відає міністр побутового обслу-
говуванпя населення РРФСР 
тон. Гандурін. (М). 13.00 —
Для воїнів Радянської Армії 
і Флоту. (ЛІ). 13.30 — Телеві
зійний народний телсуяіверси- 
тст. (ЛІ). 14.15 — Музична
програма з НДР. (М). 15.00 — 
Кольорове телебачення. «Клуб 
кіноподорожеіі». (М). 16.00 — 
Кубок СРСР з футбола. Пів
фінал. ЦСКА — «Торпедо», 
(ЛІ). (7.45 — «Трибуна пись
менника». (М). 18.00 — Повн
ий, (М). 18.10 — Кольорове те
лебачення. «Ваша думка»’« 
(М). 19.15 — Прем'єра телеві
зійного багатосерійного ху
дожнього фільму «Жар сон
ця». її серія. (М). 20.30 — Ко
льорове телебачення. Кубо» 
СРСР з футбола. Півфінал. 
«Спартак» (М) — «Карпати« 
(Львів). (М). 21.15 - Програ
ма «Час». (М). 21.15 — Кольо
рове телебачення. «Артлото*. 
(ЛІ). 23.00 — Кольорове теле
бачення. Кубок СРСР і чем
піонат СРСР з гімнастики. По> 
закінченні - новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.00 
«Література і сучасність». (КІ
НЗО — Теленарис «ЯкетськС 
етюди». (К). 18.00 — VI рес
публіканський зліт піонерів 
Укра(нп. (Одеса). 18.30 — «На 
меридіанах України», (io. 
/п0(: “ •Екран молодих** 
(Дніпропетровськ). 19,45 •—
Концерт. (Львів). 20.45 - «Па 
добраніч, діти!», (К). 21.15 —* 
Програма «Час». (М). 21.45 -•« 
Чемпіонат СРСР з футболя, 
«Зеніт» «■- «Динамо» (Ki
ll тайм. (Ленінград). 22.80 
Художній фільм «Місія ті Км 
ьул » и серія, (К). 23.85 М 
Вечірні НО8ИИП. (К).
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КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4 
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972-1973

формувальники машинного формування (строк 
навчання І рік, приймаються пише юнаки віком І7,5 
років);

токарі (строк навчання 3 роки, приймаються дів
чата з освітою за 8 класів віком 15 рок*в);

слюсарі-ремонтники, слюсарі-інструментальники по 
виготовленню та ремонту штампів, пристосувань та 
пресформ, слюсарі-сантехніки (строк навчання 3 ро
ки, приймаються лише юнаки з освітою 8 класів но 
молодші 15 років).

Учні забезпечуються триразовим харчуванням, об
мундируванням та спецодягом, а формувальникам 
машинного формування надасться гуртожиток. Крім 
того, всі учні одержують 33 проценти від заробле
ної суми під час виробничої практики. .

По закінченні училища всім випускникам, котрі

РОБІТНИКІВ З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК з таких СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

навчалися 3 роки, видається свідоцтво про виробни
чу кваліфікацію іа середню освіту, а формувальни
кам машинного формування — свідоцтво по спеці
альності. Ті, хто закінчив училище на «відмінно», ма
ють право вступу в інститут поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Вступники мають подати такі документи: заяву на 

Ім’я директора, свідоцтво про освіту, характеристику, 
свідоцтво про народження, а кому виповнилось 16 
років — паспорт, медичну довідку, довідку з місця 
проживання, довідку про склрд сім’ї, автобіографію, 
6 фотокарток 3X4 сантиметри.

Прийом документів проводиться щодтл з 15 трав
ня цього року крім неділі.

Адреса училища: м. Кіровоград, вуп. Жовтневої 
революції, 20. Телефон 2-36-73.

ДИРЕКЦІЯ.

ХАРКІВСЬКИЙ
МЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

В технікумі є денне та вечірнє відділення, на яких 
навчаються таких спеціальностей:

обробка металів різанням;
двигуни внутрішнього згоряння; 
монтаж і ремонт промислового обладнання; 
планування на підприємствах машинобудівної про

мисловості.
Прийом провадиться на базі восьмирічної та се

редньої шкіл.
Адреса технікуму: м. Харків-36, вул. Войкова, 2 а. 

їхати трамваями №№ 5, 8, 13, 14. Зупинка селище 
імені Артема.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

<

їнгульське сільське професійно- 
технічне училище № 4

г < • ’

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1972—1973 навчальний рік:

на курси трактористів-машиністів широкого профі
лю (строк навчання 2 роки, приймаються юнаки та 
дівчата віком 15 років з освітою 8, 9, 10 класів);

на курси трактористів 3-го класу (строк навчання 
З рік, приймаються юнаки та дівчата віком 17 років);

на курси трактористів (строком навчання 6 місяців, 
приймаються юнаки і дівчата віком 17 років);

на курси шоферів-слюсарів (строком навчання 
1 рік, приймаються особи віком 17 років і старше). 
Для демобілізованих з лав Радянської Армії строк 
навчання 8 місяців, стипендія 76 нарбованців.

В училищі організовано консультаційний пункт 
Устинівської заочної середньої школи, де учні мо- 

■ жуть навчатися у 8, 9, 10 та 11 класах загальноос ііт- 
иьої школи.

Для вступу в училище потрібно подати такі доку
менти: заяву на ім’я директора, направлення рад
госпу чи колгоспу, свідоцтво про народження або 
паспорт, свідоцтво про освіту, характеристику зі шко
ли, довідку про стан здоров’я, довідку з місця про
живання, довідку про склад сім'ї, 6 фотокарток роз
міром 3X4.

Прийняті до училища забезпечуються стипендією 
розміром 10 карбованців на місяць, сімейні — 20 кар
бованців на місяць, спецодягом та гуртожитком.

Документи приймаютося щодня. Початок занять 
після укомплектування груп.

Адресе училища: с. їнгульське, Устинівського ра
йону.

; ' ДИРЕКЦІЯ.
іі
\ ______________________

КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ: -4-

мулярів, малярів, геслярів, плиточників-лицю- 
еальникіз-мозаїстів — строк навчання 1 рік;

малярів-штукатуріе, столярів-теслярів — строк на
вчання 2 роки.

Приймаються (без екзаменів) юнаки та дівчата 
віком від 15 до 19 років з освітою за 8, 9, 10 кла
сів.

Зараховані до училища забезпечуються гурто
житком, безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням, спецодягом, підручниками і одер
жують третину сум, зароблених ними на виробни
чій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
о загальний трудовий стаж.

Випускники мають право вступу до вищих і серед
ніх спеціальних учбових закладів на пільгових умо
вах.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №5

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ НА 1972-1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

строк навчання 1 рік — штукатури, тесляри, муля- 
ри;

строк навчання 2 роки — слюсарі-монтажники, 
штукатури-маляри-плитковики.

До училища приймаються юнаки та дізчата віком 
15—20 років з освітою 8—10 класів.

Учні знаходяться на повному державному забезпе
ченні, іногородні забезпечуються гуртожитком. Уч
ні мають можливість відвідувати загальноосвітню 
школу робітничої молоді — (9—10 класи).

До училища приймаються демобілізовані воїни з 
лав Радянської Армії, які проходять навчання за 
скороченими програмами 8—10 місяців з матеріаль-

Випускники-відмінники можуть бути направлені 
у вищі й середні учбові заклади професійно-тех* 
нічної освіти, де навчання проводиться при повно
му державному забезпеченні.

При училищі с вечірня школа.
Для вступу треба подати або надіслати заяву з 

зазначенням обраної професії, автобіографію, ха
рактеристику, свідоцтво про народження (ориіі- 
нал) або паспорт, свідоцтво про освіту (оригінал), 
довідку з місця проживання, про склад сім’ї, фор
ма № 286, шість фотокарток розміром 3X4 см.

Документи приймаються до 15 серпня 1972 року. 
Початок навчання 1 оересня 1972 року.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Леніна, 19, 

вхід із вул. Декабристів, 3, телефон 2-47-54.
ДИРЕКЦІЙ.

ним забезпеченням — стипендія 75 карбованців на 
місяць.

Початок занять 1 вересня 1972 року.
Вступникам слід подати такі документи: заяву на 

ім’я директора, автобіографію, паспорт або свідоцт
во про народження, довідку про освіту, довідку з 
місця проживання з зазначенням складу сім’ї, харак
теристику зі школи, 4 фотокартки розміром 3X4 см, 
довідку про профілактичні прищеплення.

Адреса училища: м. Олександрія, селище Димитро
ве, вулиця Трудрезервів, 23.

ДИРЕКЦІЯ.

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1972—1973 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
для підготовки кваліфікованих ро
бітників з таких спеціальностей: 
муляр, лицювальник-плитковик, 
маляр, столяр-тесляр, штукатур, 
монтажник конструкцій-муляр, 
маляр-альфрейник.

До училища приймаються без 
екзаменів юнаки віком 15—17 ро
ків та дівчата до 20 років, які за
кінчили 8—10 класів,- а також 
звільнені в запас з лав Радянсь
кої Армії. - ’ •

В училищі молодь має можли
вість одержати одночасно спеці
альність і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років на
вчання на базі восьмирічки набу
ватимуть спеціальність штукатура, 
столяра, лицювальника-плиткови- 
ка та маляра, після закінчення за 
цим фахом училище одержить 
атестат про присвоєння спеціаль-

ності і атестат про середню осві
ту.

Училище проводить також на
бір учнів на базі 8, 9, 10 класів на 
спеціальності з строком навчання: 
монтажник конструкцій — муляр, 
маляр-штукатур та слюсар-тесляр 
— 2 роки. Штукатур, лицюваль- 
ник-плитковйк та муляр — 1 рік, 
маляр-альфрейник — 1,5 року.
Приймаються юнаки та дівчата, 
які закінчили середню школу.

Всі учні, незалежно від строку 
навчання, перебувають на дер
жавному забезпеченні (триразове 
харчування, обмундирування та 
гуртожиток).

Час навчання в училищі зарахо
вується в трудовий стаж.

Під час виробничого навчання 
учні одержують грошову винаго
роду в розмірі 33 проценти від 
суми вартості виконаної роботи.

Училище знаходиться в центрі 
міста, розміщене в добре облад
наному триповерховому примі
щенні з спортивним та актовим 
залами, працюють гуртки худож
ньої самодіяльності та різні спор
тивні секції.

Учні, які закінчили училище, з 
відзнакою, приймаються до спе
ціальних середніх і вищих учбо- 
ви закладів поза конкурсом.

Для вступу потрібно подати за
яву, свідоцтво про освіту, свідоц
тво про народження або паспорт, 
довідку з місця проживання з за
значенням складу сім’ї, характе
ристику з школи, п’ять■ фотокар-• 
ток розміром 3X4 см, медичну 
довідку (форма № 286).

- Адреса училища: м. Кременчук, 
Полтавської області, вул. Перше- 
травнева, 12.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське міське 
професійно-технічне училище № 6 

оголошу« набір учнів 

на 1972—73 навчальний рік

з таких спеціальностей:

токарі по металу, слюсарі-інструментальники, сто
ляри, електрогазозварники, електромонтери, слюса
рі механоскладальних робіт з обслуговуванням 
свердлувальних верстатів, слюсарі по ремонту про
мислового обладнання.

На всі спеціальності приймаються юнаки та дів
чата, віком 15—25 років з освітою 8—10 класів. Для 
вступників з середньою освітою строк навчання 10 
місяців. Для вступників з освітою 8—9 класів — 2 
роки. »

шив І <МОЛОДОЙ КОММУНАР», орган Кировоградского 
обкома ЛКСМУ, г. Кировоград,

316050 ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу ком
сомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, від
ділу листів І масової роботи та Інших відділів — 2-45-36.

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

Ті, хто встигають, одержують стипендію 0 розмірі 
23 карбованці 50 копійок на місяць, відмінники 
одержують стипендію на 25 процентів вище,

•За виконані роботи під час виробничої практики 
учням додатково до стипендії нараховується 33 про
центи від заробленої суми. к

Початон занять 1 вересня 1972 року.
^Рии°м заяв з 15 травня по 1 серпня 1972 року.

3°"в,и сл|д. дбдати такі документи: свідоцтво 
довідку зУмкиа°ЦТВО Пр0 наР°дження або паспорт, 
довідку з місця проживання та про склад сім’ї ха- 
&тХи"и7х1“оли' 6 имк.'Х

аіО.'гГт.леф^ЗМЬ '2-37-55>.а^’ 'УП' Дв"“6рИ'
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