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Микола ПАНКРАТОВ із колгоспу 
імені Фрунзе Долннського району 
намолотив 14 667 центнерів зерна;

Анатолій САМОЙЛЕНКО з рад
госпу «Мар’янівський» Маловнсків- 
ського району, намолотив 13 149 цент
нерів зерна;

Григорій НАЗАРЕНКО з колгоспу 
О імені XXI з’їзду КПРС Бобрішець- 

кого району — 11 726;

^Контрольный

РАПОРТУЮТЬ ДОЛИНЦІ:
58161 тонну зерна —

і—кожен п’ятий,
зив хліб, працював на токах—комсомолець району

в засіки Вітчизни. Вклад молоді 
хто косив і молотив, перево«

На клину парової пше
ниці — десять комбайнів. 
Перший гордо несе чер
воний прапорець.

— Це на агрегаті Вік
тора Баскова відзнака ко
мітету комсомолу, — спо
віщає секретар комсо

мольської організації гос-

подарства Любов Дуб. — 
Майже щодня на жнивах 
прапор вручали Вікторові 
або ж Оресту Курлову. 
Закінчать зараз хлопці на 
своїх полях жнивувати, 
будуть допомагати у дру
гому відділку. В останню 
загінку комбайна

з прапором поведе Вік
тор,

І ось поля другого відділку. 
Жнива закінчено. Першими в 
районі про це звітуватимуть 
хлібороби колгоспу «Ленін
ський шлях». Поздоровити їх 
із успіхом прийшли керівники 
ґоснодарстна, спеціаліст, 
культармійці. Героїв жнив ві
тають голова колгоспу О. П. 
Фомуляєв, секретар партійної 
організації П. П. Довгополий, 
Людмила Дуб вручає степович
кам запашну паляницю, а 
дівчата — квіти.

Близько шести тисяч 
центнерів хліба — най
більше від усіх у госпо
дарстві — намолотив Ми
кола Олексійович Дейне
га. Понад 5 тисяч і у ком
сомольця Віктора Баско
ва. Він — переможець 
серед молодих жниварів 
господарства. Коли його 
увінчали колосистим він
ком і червоною стрічкою 
з написом: «Ударник 
жнив визначального року 
п’ятирічки», — Віктор по
просив слова:

— Я хочу сказати від моло
ді. Нам є на кого рівнятися. 
Як і ветерани, ми не шкоду
вали сил, дбали, шоб комбай
ни не виходили Із загінки ці
лодобово, щоб звести до мі
німуму простої. Усі шість 
комсомольсько - молодіжних 
агрегатів показали високі ре
зультати. Трудова перемога 
радує. Тепер — «зелені жни
ва».

Ю. Л1ВАШНИКОВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп «Ленінський 
шлях»

Обжинки у колгоспі «Ленінський шлях». 
(Фото внизу зліва).

Сотні центнерів зерна від комбайна на тік 
перевіз комсомолець радгоспу «Реконструк
тор» Володимир ЯКОВІН (фото вгорі зліва). 
Нині він доставляє зерно на хлібоприймальний 
пункт.

Жнива закінчено. Зерно нового врожаю про
довжує надходити до Долннського хлібоприй
мального пункту.

Фото авторе.

Єгор ГАВРИЛОВ колгоспу 
«Путь Октября» Опуфріївського ра
йону — 10 950;

Микола
«Україна»
— 9792;

Микола
Леніна Долннського району — 9615;

Степан РОДЗЯК з колгоспу «Зоря 
комунізму» Долннського району — 
9300;

Андрій ТРЮХАН з радгоспу «П’я- 
тнхатський» Пстрівського ранову — 
8960;

Володимир КОВАЛЕНКО з кол 
госпу імені Фрунзе Олександрійсько
го району — 8845;

Леонід БИЧЕІ1КО з колгоспу іме
ні Фрунзе Компаиіївського району 
8732;

ПОПАДЮК з колгоспу
Маловпсківського району

ЛІН ГОЛ Ь з колгоспу імені

МС.

ОБКОМУ АКСМУ з

Ціна 2 коп.ГОСТІ З БОЛГАРІЇ
Радо привітали на Кі- 

ровоградщині профспіл
кову делегацію міста Топ- 
бухіна, в складі якої — 
голова окружної ради 
профспілок Васил Георгі- 
єв Янєв та ткаля Костадін- 
ка Стоянова Динчева. 
Болгарські друзі побува
ли в Світловодську. Щира 
розмова відбулася в 
міськкомі Компартії Ук
раїни.

Делегація з Толбухіна 
побувала також в Олек
сандрії, на Кіровоград
ському заводі «Червона 
зірка», відвідала обласну 
сільськогосподарську до
слідну станцію, спецгосп 
«Росія» Олександрійсько
го району.

15 серпня відбулася зу
стріч в обкомі Компартії 
України. Гостям з брат
ньої Болгарії перший сек
ретар обкому партії М. М. 
Кобильчак розповів про 
те, як трудящі області ви
конують накреслення 
XXIV з’їзду КПРС.

ПрАКОГО трудового піднесення па жнп- 
вах доводилося бачити ис часто. По

штовхом для високопродуктивного викори
стання збиральної техніки стали високі 
трудові здобутки передових комбайнерів 
Ростовської та Запорізької областей. Пра
вофланговими стали комбайнери колгоспу 
імені Леніна, де змагання за високопродук
тивне використання техніки було справді 
масовим. ЗО липня хлібороби цього госпо
дарства за 20 годин обмолотили зернові на 
547 гектарах і видали 20 тисяч центнерів 
зерна. Виробіток па один комбайн становив 
800 центнерів, а комсомолець Володимир 
Білив, який протягом всього періоду жнив 
входив до десятки кращих молодих ком
байнерів Кіровоградщинп, відсипав тоді із 
бункера свого комбайна понад тисячу цент
нерів хліба. Відзначилися також комсо
мольці Микола Мнголь, Микола Яковенко, 
які теж па почесному місці серед молодих 
женців області.

Втілюючи в життя рішення XXIV з'їзду 
КПРС та XVII з’їзду ВЛКСМ у відповідь 
на Звернення Центрального Комітету 
КПРС до партії, до радянського народу, па 
постанову ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по забезпеченню збирання 
врожаю і заготівель сільськогосподарських 
продуктів у 1974 році», комсомольці і мо-* 
лодь району оголосили, що кожен день па 
жнивах вцзиачального року етапе ударним. 
Комітети комсомолу господарств провели 
значну роботу по Організації і керівництву

ВСІ ТУРБОТИ-НА ВРОЖАЙ!
соціалістичним змаганням серед молодих 
женців, водіїв, працівників токів.

37 комсомольсько-молодіжних агрегатів 
працювали на полях. Найбільше їх — по 
шість — було створено у колгоспах імені 
Щорса, імені Леніна, «Ленінський шлях». 
На перевезенні зерна трудилися пспад сто 
молодих водіїв. У кожному господарстві па 
жнива вийшли шкільні виробничі бригади. 
У колгоспі «Дружба», наприклад, комітет 
комсомолу організував вивезення зерна із 
току иа хлібоприймальний пункт у нічну 
зміну. Чимало заслуг комітетів комсомолу і 
в тому, шо вони змогли організувати робо
ту комбайнів па полях так, щоб кожен аг
регат по виходив із загінки по 18—20 го
лий. Велику активність проявили комсо- 
мольш-«прожектористи». Взагалі, особли
вістю них жнив стала оперативність. Кол
госпні штаби «Жпнва-74» щодня підбивали 
підсумки змагання, оголошували результа
ти. Вручення вимпелів комітетів комсомолу 
господарств, прапорів правління колгоспів 
героям жнив — засоби випробувані, дійові.

Районний штаб «Жннва-74» встановив 
перехідний Червоний вимпел, який кожиої 
трпденки вручався передовому молодому 
комбайнерові.

Частими гостями у хліборобів під час 
жнив були пропагандисти, агітатори, культ
армійці. Агіткультбрнгада районного Бу
динку культури «За високий урожай», чле
ни якої переважно комсомольці і молодь, 
виступили на виробничих ділянках перед 
механізаторами близько тридцяти разів. 
Агітку.:ьтбрпгзди Іваиівського та Гурів- 
ського сільських Будинків культури — 
близько 20. Стільки ж разів виїздив у 
бригади агітпоїзд, у складі якого були агі
татори і пропагандисти, учасники худож
ньої самодіяльності, працівники райспо- 
живспілки тощо.

По 32,8 центнера зернових одержали 
хлібороби району із кожного із 37 037 гек
тарів посіву. Нині вони рапортують: народ
ногосподарський план продажу хліба дер
жаві виконано, в засіки Батьківщини заси
пано 58 161 тонну зерна, що на 821 тонну 
більше народногосподарського плану. Про
даж хліба триває.

У трудовій перемозі хліборобів — знач
ний вклад комсомольців і молоді: кожен 
п’ятий, хто косив і молотив, перевозив 
хліб, працював на токах —- комсомолець.

В. ДИКИЙ, 
перший секретар Долннського райко
му комсомолу.
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АГІТАТОР ■ СГ.РГ.І 
жнива Рік 

АНТОНОВІ
НОВИНИ

Найпершим новини 
узнавав Антон. З усіх кін
ців степу вони стікалися 
сюди, на тік, щоб знову 
повернутися в поле 
«блискавкою», словом 
агітатора, червоним вим
пелом. В агітпункті, який 
обладнано на току, виві
шено поздоровлення пе
редовикам жнив, стіннів
ку «Комсомольського 
прожектора», щоденні 
«інформатори» розпові
дають про успіхи хліборо
бів. Серед ударників — 
чимало комсомольців. Ан
тон Дегтяр — секретар 
комсомольської органі
зації колгоспу, і його, зві
сно, найперше цікавлять 
справи молодих механі
заторів, які зайняті на 
збиранні і вивезенні хлі
ба. Сам він теж має без
посереднє відношення до 
нинішніх жнив, бо в його 
володінні вся зерноочис
на техніка на току. Пра
цює вона безвідмовно. 
Крім того, він ще встигає 
і бесіду провести біля аг
регатів, і випустити «блис
кавку».

Здається, недавно про
воджали з току першу 
автоколону з хлібом но
вого врожаю, а ось уже 
й жнива закінчено. Добре 
під час них потрудилися 
комсомольці і молодь. 
Помічником комбайнера 
працював комсомолець 
Михайло Зобенко. Зерно 
від його агрегата відво
зив його товариш Григо
рій Іващенко. Це він, ко
ли приїздив на тік, розпо
відав секретареві, як 
ідуть справи в полі. А оце 
намолотив близько п’яти 
тисяч центнерів хліба, а 
перевіз його на тік — 
Григорій.

Найбільше в колгоспі 
намолотив хліба досвід
чений комбайнер Л. П. 
Зобенко, який працював 
на двох машинах з двома 
помічниками. До штурва
лу степового корабля 
став вчитель історії І> М. 
Непокритий і студент Кі
ровоградського інститу
ту сільськогосподарсько
го машинобудування Пав
ло Чернега. Вони втрьох 
намолотили близько 12 
тисяч центнерів.

Нині в колгоспі розпо
чалися зелені жнива. І 
тут комсомольці трудять
ся по-ударному. І знову 
Антон дізнається про ра
дісні новини

В. ТАРАСЕНКО.
Колгосп імені Чапаева 

Компаїїіївського району.

( РАПОРТУЮТЬ ДОЛИНЦІ
ЗНАТНА ЛЮДИНА 
З БРАТОЛЮБІВКИ

«Водіу першого класу, 
механізатор широкого 
профілю, водій комбайна 
«Колос»...

Коли б комсомольцеві 
Степану Родзяку при- 
йшлося заповнювати ан
кету, то він у графі «спе
ціальність» по праву міг 
би саме так написати про 
себе. Торік у гарячу жнив
ну пору залишив кермо 
легкової автомашини і

прийшов до степового ко
рабля. Цього літа теж так 
зробив.

Як тільки почалися жни
ва, пішов працювати по
мічником / комбайнера. 
Його наставником був до
свідчений механізатор 
В. Ф. Явтуховський. Але 
недовго... Прикувала хво
роба, довелося старшому 
товаришеві лягти на опе
раційний стіл.

— Ставай на моє місце, 
Степане! — сказав поміч
никові, відправляючись у 
лікарню. — Та не підведи!

Ні, не доведеться Ва
силеві Федоровичу чер
воніти за свого учня. Мо
лодий хлібороб з честю 
продовжує справу вете
рана праці. Гляньте в ін
формаційний бюлетень 
про хід соціалістичного 
змагання комбайнерів 
колгоспу «Зоря комуніз
му». На першому місці — 
Степан Родзяк. На рахун
ку молодого жниваря — 
9300 центнерів намолоче
ного зерна. А в соціаліс
тичних зобов’язаннях бу
ло намічено взяти рубіж

7050 центнерів намолоту.
Трудова біографія Сте

пана почалася звичайно. 
Відслужив у лавах Радян
ської Армії. Оволодів 
кількома суміжними про
фесіями, одружився. Обоє 
люблять степ. Дружина 
Степана, Людмила, агро
ном по захисту рослин у 
місцевому колгоспі. Сте
пан теж готується до всту
пу в Бобринецький техні
кум. А чому б і ні?.. І дру
жина, і маленький Ігорьо-: 
можуть ним пишатися — 
гвардієць жнив 1974 року, 
знатна людина в Брато- 
любівці!

Щоправда, сам Степан 
більше розповідає про

•.</ — і|
СВОЇХ Друзо — шофере 
Анатолія Колісниченка, 
Володимира Загородньо- 
го, Дмитра Миромчу»..!.. 
Вони транспортували зф- 
но від комбайнів на кед- 
госпний тік. Степан «се 
знає про комсомольську 
«вісімку дружних» (вісім 
членів ВЛКСМ працюють 
шоферами), бо він — 
групкомсорг у автогара- 
жі... Словом і ділом слу
жить прикладом для мо
лоді колгоспу, ударник 
нинішніх жнив.

В. МИНЄНКО, 
секретар комсомоль
ської організації кол
госпу «Зоря комуніз
му».

Любов ПОЛІЩУК працює дояр
кою вже три роки після закінчення 
Феднівської середньої школи Устіі- 
иівського району. За сім місяців 
цього року молода доярка надоїла 
яід кожної з двадцяти закріплених 
:«• нею корів понад 2300 кілограмів 
молока.

Річне зобов'язання доярки — 3500 
кілограмів. Фото В. КОВПАКА.

ДЕ БУГІІІ1 піненіїці ще недавно хвилями 
котились- за обрій, сьогодні наїжачи

лась стерня, а то й похазяйнували вже 
плуги. А в пам’яті свіжі дороги нашої агіг- 
культбригад'и. Скільки їх було?.. Немало.

Мабуть, поривання хліборобів району 
добиватись рекордних темпів на косовиці 
передалося і нам. культармійцям. Нам хо
тілося зустрітись з якомога більшим чис
лом наших земляній, побувати на найудар- 
ніших ділянках боротьби за хліб. Ось ли
ше один день початку жнив. В шість годин 
ранку ми були вже па польовому стані 
тракторної -бригади. Імпровізована сцена 
під відкритим небом, декорацією нам були 
комбайни, то готувалися до виходу.в по-

ПІСНЯ БІЛЯ 
КОМБАЙНА

ле. Короткий виступ політінфор.матора про 
хід збирання хлібів в області і районі, про 
важливість правильного використання тех
ніки і робочого часу на жнивах. 1 як про
довженням сказаного прозвучав віршова 
ний монтаж у виконанні учасників агіт- 
культбригади. Ми поздоровили з трудовою 
перемогою комбайнера Івана Хлібовнча, 
який за два робочих дні па <.СК-;Б> намо
лотив понад З тисячі центнерів зеріїа. Годі

це був рекорд колгоспу, а зараз, на кінець 
жпіій на його рахунку — понад 10 іпсяч 
центнерів намолоту! Тим, хто стримував 
напругу жнив, учасниці агіткультбрига.ф 
— старшокласниці Ольга Дурнипька і Ва
лентина Тупчепко присвятили сатиричний 
випуск гак званої «Таблиці нетрудових 
елементів-*, >

Дороги агії культ бригади в жіиіниу нору 
вимірюються сотнями кілометрів, з ще ва
гою настрою, який залишали по собі серед 
хліборобі’;

М. КОВАЛЬЧУК, 
тав. клубом відділку № 4 колі оспу 
імені Горького, комсомолка.

ДБАЙ ПРО ПОЛЕ, І ПРО ФЕРМУ — НЕ ЗАБУВАЙ!

Штаб «Зелені жнива»
Серед комсомольсько - моло

діжних колективів, молодих ме
ханізаторів району все ширшо
го розмаху набуває підтримка 
ініціативи трудівників колгоспу 
«Дніпро» Черкаської області і 
радгоспу с Добропільський* з 
Донеччини — створити у ан.ш . 
пальному році п'ятирічки півто
рарічний запас кормів.

Штаб гЗелені жпива-74- роз
робив умови соціалістичного 
змагання між комсомольсько- 
мол оді ж ни ми кор модобу В П11М !1 
екіпажами, водіями, трактори
стами. Щоп’ятндеякії передови
кам вручатимуться перехідні 
Червоні вимпели. Щойно до 
штабу надійшли перші звістки: 
розпочали силосування колгоспи 
«Аврора./ та імені 40-річчя Жов
тня.

В. ПЄЄВ. 
завідуючий відділом комсо
мольських організацій Ві.іь- 
шанського райкому комсо
молу.

ОБГОВОРЮЄМО 
ВИСТУП ГЕРОЯ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ О. О. КОШУРКА

ГОСПОДАР—
ВАГОМЕ С.ІОКО

З великим інтересом прочи
тали ми статтю Героя Соціаліс
тичної Праці О. О. Кошурка 
«Робітнича совість». У нашій 
бригаді — молоді хлопці ко
жен працює на підприємстві 
лише 2—3 роки. Так у кого ж, 
як не у досвідченого майстра 
вчитися нам високому мисте
цтву — бути справжнім робіт
ником.

Обговоривши хвилюючі сло
ва знатного червонозорівця. 
ми зрозуміли, що використо
вуємо далеко не всі можли
вості підвищення продуктив
ності праці. За липень наша 
бригада заощадила на інстру
ментах і матеріалах 365 карбо
ванців. Здавалося 6 це добре. 
Та можна більше. Щомісяця, 
наприклад, ми одержуємо « 
розпорядження бригади двад
цять мітчиків. На комсомоль
ських зборах вирішили, що 
при дбайливому ставленні 
можна обійтися п ятнадцдтьма 
і меншою кількістю. На пер
ший погляд — дрібниці. Але 
для справжнього господаря, 
яким повинен бути робітник 
на своєму заводі, дрібниць 
немає.

Вміння ділитися секретами 
своєї майстерності ще більш 
згуртовує хлопців.

В. БАЙБАРОША, 
бригадир комсомольсько- 
молодіжної бригади Кіро
воградського заводу трак
торних гідроагрегатів.

Ж Почалися «зелені» жнива в 
колгоспі імені Фрупзе Компаїїіїв
ського району.

Фото ІО. ЛІВА ШИЙКОВА.

РОЗРЯДКА ПОВИННА ТРИВАТИ

Гіішов у відставку Р. Ніксоп, і в Бі
лому домі — за два з лишком роки до 
президентських виборів у СШЛ — осе
лився новий, 38-и числом президент 
.СШЛ Джеральд Форд. І хоч зміна 
президентів — чисто внутрішня справа 
американців, увага всієї міжнародної 
громадськості не випадково привернута 
з ці дні до перспектив зовнішньої полі
тики СШЛ і, насамперед, до перспектив 
дальшого розвитку радянсько-американ
ських відносин. Адже від того, як роз
виватимуться відносини між двома пай- 
могутнішими державами, величезною 
мірою залежить обстановка в усьому 
світі, доля всіх народів планети.

Що стосується Радянського Союзу, то

його полі піка щодо Сполучених 
Штатів, як добре 
зпачаеться не 

часовими явищами і 
раючнсь па зміну 
ня сил у світі па користь сил соціаліз
му, миру і соціального прогресу, КПРС 
і Радянська держава проводять ціле
спрямовану політику, спрямовану на 
втілення в життя Програми миру, ви
робленої XXIV з'їздом КГІРС. Саме 
завдяки послідовним зусиллям Радян
ського Союзу і насамперед а результа
ті трьох радянсько-американських зу
стрічей на найвищому рівні за останні 
роки вдалося’добитись великих змін у 
радянсько-американських відносішах і 
укладення важливих угод з метою осла
блення загрози війни і розширення вза-

відомо, 
якимись 
угодами.

співвідпошен-

ви
ти м- 
Спи-

ємовііі ідіїого співробітниціва між двома 
державами. Життя переконливо довело, 
що такий розвиток подій цілком і пов
ністю, відповідає як інтересам радян
ського і американського народів, так і 
інтересам загального миру па планеті.

Тому цілком зрозуміло, що в усьому 
свіїі з великою заінтересованістю сте
жать за подіями у Вашінгтоні. Тим 
більше, що певні кола в СШЛ, судячи з 
повідомлень американської преси, хоті
ли б використати зміну президентів для 
того, щоб поставити під знак питання 
успіхи, досягнуті в справі ослаблення 
міжнародної напруженості, в справі по
ліпшення радянсько-американських від
носин. З природним задоволенням сприй
няті заяви нового президента СШЛ Дж. 
Форда, представників конгресу, иолітн-і- 
инк і ділових кіл Сполучених Штаті»

ііро їх намір і далі сприяти міжнародній 
розрядці, позитивному розвиткові відно
син між СРСР і СШЛ.

«Дозвольте мені без усяких вагань і 
застережень відзначити, що ця політи
ка, яка дала змогу досягти миру і за
класти основи для миру в майбутньому, 
оскільки це залежатиме від мене як пре- 
зидсита Сполучених Штатів, триватиме і 
Д?лі-, — заявив, зокрема Дж. Форд. З 
О’.яцяпками підтримувати цей зовніш- 
іиополітпчнии курс адміністрації Дж. 
Форда вже виступили лідери республі
канців і демократів у сенаті СШЛ.’ Су
дячи з опиту громадської думки, ппове- щь 
декого цими днями газетою «Нью-Йорк 
Гаймс». 72 проценти американців вва
жають, що уряд СШЛ повинен шукати 
шляхи дальшого розширення і поліп
шення радянсько-американських відио- 
сии.

Е. БАСКА КОВ. 
ІТЛРС).



— JT серпня 1974 року „МОЛОДИЙ КОМУН АР“ З епюр.

АВТРД ДЕНЬ
ПОВІТРЯНОГО ФЛОТУ

POP

КИїВ. Емблема Аерофлоту — найбільшої у світі авіаком
панії — відома сьогодні на ьсій планеті. На її рахунку де
сятки мільйонів перевезених пасажирів, сотні інсяч'іоіні до
ставлених вантажів. Вагомий вклад в загальний успіх вно
сять авіатори Бориспільського апіапідприємства. З початку 
п ятнрічкн вони перевезли більш як 3 мільйони пасажирів 
і близько 108 тисяч тонн народногосподарських вантажів.

На фото: ні.іог-інструкгор літака ТУ-134 комуніст іиан Ва
сильович СУР. За підсумками соціалістичного змагання на 
честь.Дня повітряного флоту СРСР він- завоював перше 
місце. г

Фото В. САМОХОЦЬКОГО. 
(Фотохроніка РАЇ

КРІф'дТІіП ЛАЙНЕР ТУ-104 НА ЗЛІТНІЙ СМУЗІ АЕРОПОРТУ.

«ИДУ НА 93-й...»
Д іаХШАДЦЯТИРІЧІШМ юнаком Василь 
" Колісиичеико став учнем будівельного тех
нікуму. А потім — на Волгу, де народжуються 
гіганти індустрії па будови Сталіпграда.

У кипінні гарячих трудових буднів народжу
валися корпуси заводів, ставали вікнами до 

• сонця, ряди красивих, благоустроєних жител. 
Мужніли і зростали самі будівничі.

Нарешті — армія. Треба було зміцнювати її, 
особливо наймолодший загін 
вітряні Сили. Батьківщина 
авіацію.

Завзято вчився курсант 
лотів Василь Колісннченко. 
дав молодий пілот, іцо так шнвдко він вже при
йме перше лойове хрещешія.

В яких тільки обставинах не побував винищу
вач Колісниченка! Та щоразу, навіть коли ста- 
повите здавалося вже зовсім
сн.ть все ж знаходив у собі сили. щоб здолати 
ворога.

Якось, він йшов на свій аеродром. Через той 
же хутір, що й кілька годнії тому. Йшов і віри 
собі не йняв: осель як і не було, одні уламки стін 
та ворожки. Люди неначе вимерли. І раптом — 
плач маляти. Густа пелена ночі вже огортала 
все довкола. Кинувся під стіну, що химерно зви
сала па піч —пікого. обшастав ями — марно. 
Аж у далекому закутку садка знайшов. На зем
лі лежала мертва молола жінка, обома руками 
притнекувшп до себе маля...

1 він з новим 
бій.

На тій ділянці фронту, 
ченко, він був грозою гітлерівських повітряних 
піратів. Дев’яносто гри бойових вильоти зро
бив сміливий ас. І дев’яносто третій став вер
шиною його доблесті.

Першого липня 1942 року вдень на Воронеж 
налетіла велика група бомбардувальників про
тивника; Назустріч їм піднялася лайка радян
ських винищувачів. Один -з них вів молодший 
лейтенант. Ворог мав перевагу в кількості. Та 
це не збентежило наших соколів. Діяли рішуче, 
сміливо, навально, і ось уже летить каменем

— Вінськово-По- 
кликала молодь . s

військової школи пі- 
Та не думав, не га-

безнадійним, Ва-

себе маля...
спалахом пеііавщ-ті вилітав в

де воював Коліспи-

вниз один іегерв’ятнпк. за ним -- другий, ііідби 
1ІІН КоїІСІІИЧСНіШМ. Тільки-довгий хвіст чорно 
і о диму лишився гід нього. В цю мить кулемет
на черіа прошила машину молодшого лейте
нанта. Запалав «яструбок> «Рятуватись, мер
щій — за парашут! — блискавкою пронеслося в 
голові. — А як же говаркші?.'.

Раптом Василь помітив, як один з «хеГшкслів» 
прорвався крізь заслін винищувачів і заходить 
на густо населений район міста,.де розташовані 
важливі стратегічні об’єкти. «.Брешеш, не доле
тиш!»... Але що це, чому не слухаються руки іі 
нога? Чому все тіло оовал.:.*і.ю. і наче тисячі 
голок ні шлися ь нього?

Горів метал, га воля мужнього бійця ие роз
плавилась. Зібрав останні сили й кинув свою 
палаючу машину на «хейнкеля».'

...Сміливця оточили медики. Навіть досвідче
ні лікарі не могли вбагнути, як людина, вся 
зранена, обпечена, витримала такий шалений 
бій. А Колісиичеико продовжував поєдинок, те
пер уже зі смертю. Поглядом промовив: «Від
крий-по вікно, сестричко».

Там, за стінами госпітальної палати, було лі
то. Щедрими соками землі наливалися яблуні, 
груші, сливи, веселкою переливалися квіти. Як 
хочеться жити!.

Десять годтці тривав нелегкий поєдинок. Що 
тільки ие робили лікарі, та рани й опіки були 
дуже тяжкими і вкрай знесилене серце ие ви
тримало. .

Вітчизна високо оцінила мужність, відвагу, 
виняткову стійкість свого вірного спиа, прпево 
ївши йому посмертно звання Героя Радянсько
го Союзу.

ВІДГРИМІЛИ грізні роки війни. Але висока 
нагорода тривалий час не була вручена. 

Тяжке горе спопелило серце старенької матері 
— померла. Сім'єю Василь Єфремович не встиг 
обзавестися. Вирішили передати почесну релік
вію Кіровоградській школі. № 7, яка дала ієре
єві першу путівку в життя. Так через три з 
лишком десятиріччя Василь Колісиичеико зно
ву повернувся в свою рідну школу.

...З портрета дивиться молодий пілот. Мужнє 
відкрите обличчя, красиві очі з живими іскор
ками. Сотні хлопчиків і дівчаток, що вишикува
лися иа урочисту піонерську лінійку, спрямува
ли «іа нього свої погляди. І кожен говорить з 
шім гарячим дитячим серцем.

О. ФЕДОРЧУК.

Л ОДНІЙ популярній брошурі 
Феодосій Деомидович вичи

тав: за п'ять з половиною тисяч ро
ків світ пережив більше чотир
надцяти з половиною тисяч малих 
та великих воєн. В їх ненажерну 
пащу потрапило 3 мільярди 600 
тисяч життів. Це набагато пере
вищує нинішню кількість населен
ня земної кулі.

ступного року Міжнародним комі
тет діячів культури, /Ліжнароднл 
демократична Федерація жінок 
та відомі громадські діячі, дія «і 
культури й мистецтва звернулися 
до всіх демократичних організа
цій і людей доброї волі із закли
ком скликати Всесвітній конгрес 
прихильників миру. А вже В КВІТ
НІ такий конгрес відбувся в Пари
жі і Празі. На ньому було утво
рено Постійний комітет — керіз-

•Володимир Вазнлевськмм

0 ■№
документальна повість»

ЧУДОВА 
ШТУКА
Завферми Гнат

сказав дружині:
— Навіщо люд розводить 

свині?!

Там його маленька Ліда 
Кинулась питати:
— А де чорта ви поділи?
— Це ж якого, Лідо?
— Мама щойно говорила: 
Чорт несе сусіда...

Борис ЧАШІ АЙ.

ГОРОБЕЦЬ

Вони,
Коли зркочуть їсти, 
Кричать;
Мов сила та нечиста...
От взять кролі — 

чудова штука!
Здихатимуть,

але ні звука.

СУСІДИ
Раз Гаврило до сусіди 
Заходить у хату,

НОВИНА ДИРЕКТОР
Така новина 
Прилетіла з 
«Коза — на 
— Напевно,

діброви:
посаді корови», 
багато 

дає молока?
Червона корова

питає в бика.
/ — Та ні, молока від Кози 

небагато
Зате у Кози
Буде більша зарплата.

— Чого це Соловей
цвірінькає в гаю? — 

Так до Сороки Чиж 
звернувся. — 

Чи це вже світ 
перевернувся? 

Я Солов’я не впізнаю.
— Нічого дивного

немає, 
Бо нині Горобець — 

директор гаю.

Фантастична цифра так вразмл» 
лікаря, що він її постійно повто
ряв у своїх лекціях і бесідах. Але 
найбільше дивувало інше. Ще не 
прочахли пожарища другої світо
вої, як у повітрі знову засмерді
ло порохом. В полум'ї — Малайя. 
Індонезія, Греція, В’єтнам. ААов 
чиряки иа тілі виникають «док
трина Трумена», «план /Даршал- 
ла», нахрапистий Північноатлан
тичний блок. Генеральні штаби 
країн — членів НАТО виношують 
плани їлобальних операцій по 
знищенню соціалізму.

Феодосій Деомидович пильно 
стежить за всіма отими подіями, і 
серце його боляче стискується--
невже знову;

Повідомлення про агресивну 
промову Черчілля в американ
ському місті фултоні виклика
ло загальне обурення. Оце так 
союзник! Замість урахування гір
кого досвіду людстаа, знову кли
че у хрестовий похід проти кому
нізму.

Того ж дня Гетьманець посилає 
гнівну телеграму-відгук у цен
тральну пресу: «Це обурливої Від 
імені всіх сільських лікарів ви
словлюю рішучий протест».

Увага його, як і раніше, прику
та до газетних шпальт. У світі ста
лися могутні зрушення. Одне з 
НИх — боротьба за мир. У серпні 
1948 року відбувся Всесвітній кон
грес діячів культури на захист 
миру у Вроцлаві. У лютому на-

(Продовження. Поч. в номерах 
аа 11 —29 червня, 2—30 липня, З, 
6, 8, 10, ІЗ та 15 серпня).

ний орган руху прихильників ми
ру на час між конгресами. На
решті в кінці серпня 194и року в 
Москві була скликана Всесоюзна 
конференція прихильників миру. 
На делегатському мандаті № 657, 
підписаному академіком Б. Треко
вим, значилося — Гетьманець 
Ф. Д. Поміж кращими дванадця
тьма медиками країни був і він — 
лікар з Добрянки.

...Колонний зал Будинку Спілок 
заповнили 1200 делегатів —пред
ставники усіх республік і бага
тьох зарубіжних країн. Над сто
лом президії на червоному окса
миті — гасло: «Захист миру — 
справа усіх народів світу». Затаїв
ши подих, слухали учасники кон
ференції слова доповідача Мико
ли Тихонова:

«Ми, що відбили стільки люїих 
замахів на наше життя і свободу, 
не боїмося війни. Не боїмося по
гроз, звідки б вони не йшли. Ми 
не просимо миру, ми ведемо за 
нього боротьбу і відстоюємо мир 
не тому, що відчуваємо слабість 
перед лицем агресії. Ми сильні, 
як ніколи, але стоїмо за мир то
му, що хочемо мирного і демо
кратичного існування народів, ми 
стоїмо за їхні інтереси, за інтере
си всіх простих людей, які понес
ли нечувані жертви...»

Саме одностайність конферен
ції, пристрасність виголошених на 
ній промов — зобов'язували, пе
реконували, оселяли надію.

(Далі буде).

Миколі Лицьову і Надії Стапоокі- 
ній, Миколі Яровікову і Ользі Ки
риченко, Олександру Лисенку і Га
лині 
Ользі 
беду 
тору 
Володимиру

ДО ВЕРШИИИ-ДАЛЕКО...
І знову гіірка» па своєму полі поступилась суперни

ку — команда з 1ирасполя виграла цей матч з рахуп- 
ж°м 1:0 (в першому колі — 1:1).

Пройдене три четверті чемпіонату серед команд дру- 
ліги класу «А». Лідер — миколаївський «Судмобу-

дівннк». В нього — .36 очок. А «Зірці», на жаль, дале
ко до вершини турнірної таблиці — ьіровоградці на 
вісімнадцятому місці. Позаду — лише «Будівельник» і 
«Харчовик». З початку нинішнього сезону наші земля
ки мали виграші лише в шести матчах, дванадцять ра
зів програвали, в шести іграх — нічия. Тепер в їх ак
тиві вісімнадцять очок, співвідношення забитих і про
пущених м'ячів — 22—30.

Сьогодні «Зірка» прийматиме футболістів міста Бен
дери. Паїадасмо, що в першому колі чемпіонату на по
лі «Харчовика» кіровоградці втратили два очка.

Дмитрові Гудзю і 
Володимиру Подо- 

Бородатііі, Він- 
Людмилі Горобець, 

Володимиру Башлику і Меланії 
і Піні Юрченко, Олександру Кушня- 

О іександру Завгородньому і Світлані 
Людмилі Іавриіи, Василю Боцману і

І.ломовій,
Глибіиііі, 

і Тамарі 
Трояну і

Пилипенко, Леоніду Савснку 
рьову і Катерині Панченко, і
Кудрі, Анатолію Черіезі і Людмилі Гавриш, Василю Боцману 
Людмилі Мельник, Анатолію Малому і Валентині Лудінні. Віктору 
Слоквенку і Людмилі Тнмохіній, Володимиру Бересту і Катерині Ні- 
колаєвій, які сьогодні реєструють иишивваж*“=:'лж,5:ав 
свій шлюб в Кіровоградському бю- Редактор В ПОГРІБНИЙ.
ро ЗАГС. езшдиис—имїї ві і '~я
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.1'0 - 

Програма передач. (М). 9.05 
Кольорове телебачення. 

Ранкова гімнастика. (М). 9.20 
— Новини. (ЛІ). 9.30 -- Кольо
рове телебачення. «Виставка 
Буратіно». (ЛІ). Ю.оо — «Па
ризькі могнканн». Телевізій
ний багатосерійний художній 
фільм. 6 серія. (ЧССР). 11.00 
•— Кольорове телебачення. 
«Розповіді про російських ху
дожників». (Ілля Рспін). 
ХМ). 11 .20 — Музична програ
ма «За листами глядачів». 
ХМ). 11.50 — «Для вас, бать
ки». (М). 12.20 — Кольорове 
телебачення. «Поезія». (М). 
12.35 — Концерт. ^Донецьк). 
33.20 — «Здоров’я». (М). 13.50 
ь- «На приз клубу «Шкіряний 
м’яч». (Кунбишев). 15.00 — 
Кольорове телебачення. «Лю
дина. Земля. Всесвіт». (ЛІ).

15.30 — Кольорове телебачен
ня. Міжнародний турнір з во
лейболу. Збірна СРСР —• 
збірна США. (М). 15.55 —*
«Вогні цирку». (М). 16.55 —
Кольорове телебачення. Про
грама мультфільмів. (М). 17.05
— Кольороее телебачення. «Ді-
гл Країни Рад». Телевізійний 
документальний фільм. (М). 
18.00 - Новини. (М). 18.15 — 
Кольорове телебачення. «Піс- 
ня-74». (М). 18.45 - Ко
льорове телебачення. Теле
візійний документальний
фільм «Пісня про Португа
лію». (М). 19.50 — Кольорове 
телебачення. Телевізійний те
атр мініатюр «13 стільців». 
(М). 21.00 — Програма «Час*. 
(М). 21 .30 — Кольорове теле
бачення. «Золота нота». 
(НДР). 22.30 — «По сторінках 
«Голубого вогника». (М).
23.10 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Художній телефільм «Ніч
ний сеанс». (К). 11.00 — «То
вари — народу». (Харків).
11.30 — До Дня Повітряного
Флоту СРСР. «Слава солдат
ська». (Львів). 12.35 — До 30- 
річчя визволення Молдавії від 
німецько-фашистських за
гарбників. «Пам’ять вогняних 
літ». (Кишинів). 13.30 —
«Операція «Літо». (К). 14.30
— Художній фільм «Місто 
майстрів». (К). 16.00 — Три
буна письменника». (Вороши-

ловград). 16.40 — «У концерт
ному залі «Дружба». (Дні
пропетровськ). 17.30 — «Екран 
передоцого досвіду». (К). 
18.00 — «Вітчизно моя, неозо
ра!». (К). 19.00 — Програма
«Вісті». (К). 19.30 — «Жнива 
— ударний фронт». (Кірово
град на республіканське теле
бачення). 19.45 — «Для тих, 
хто в полі». Концерт. (К). 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
(К). 21.00 — Програма «Час». 
(М). 21.30 — «На ланах. рес
публіки». (К). 21.35 — Ху
дожній фільм «Монолог», 
(К). 23.10 — Вечірні новини. 
(К).

НЕДІЛЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05- 

Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика для дітей. 
(М). 9.20 — Новини. (М). 9.30 
— Кольорове телебачення. 
«Будильник». (М). 10.00 —
«Служу Радянському Союзу!» 
(М). 11.00 — Кольорове теле
бачення. «Фотоклуб». (К). 
12.00 — «Музичний кіоск».
(М). 12.30 — «Сільська годи
на». (М). 13.30 — Художній
фільм «Живий труп». 2 серія. 
(М). 14.35 — Кольорове теле
бачення. «Сьогодні — День 
Повітряного Флоту СРСР». 
Виступ заступника міністра 
оборони СРСР, Головнокоман

дуючого Військово • Повітря
ними Силами, Героя Радян
ського Союзу, Головного Мар
шала авіації П. С. Кутахова. 
(М). 14.50 — Кольорове теле
бачення. Концерт радянської 
лісні. (М). 15.20 — «Міжна
родна панорама». (М). 15.50 
—• Кольорове телебачення. «У 
добру путь». (М). 17.30 — Ко
льорове телебачення. Прогри
ми мультфільмів. (ЛІ). 18.00 — 
Новини. (М). 18.15 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
подорожей». (ЛІ). 19.15 —
Чемпіонат світу з боксу. (Пе
редача із Гавани). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове телебачення. До 
Дня Повітряного флоту 
СРСР, «Святковий вечір в Ос- 
танкіно». (ЛІ). 23.00 — Міжна
родний турнір з баскетболу 
на приз Ю. Гагпріна. Збірна 
СРСР — збірна (Та.т-
лін). 23.15 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.25 — 
Наша афіша. (К). 10.30 —
«П’ятирічка, проблеми, лю
ди». (Нарис про передового 
будівельника Придніпров’я 
Івана Гончева). (/Дніпропет
ровськ). 11.00 — «Театр юно
го глядача». «Скільки буде 
двічі по два». (Ленінград). 
12.00 — Сьогодні — День По
вітряного Флоту СРСР. Доку
ментальний фільм «Право на 
крила». (ЛІ). 12.50 — Для
юнацтва. «Орієнтир». (До-

нецьк). 13.43 -- ФІлі.м-кон- 
цер. «Чайковський. Квартет 
номер два». (К). 14.30 — Сьо
годні — День Повітряного 
Флоту СРСР. «Я — громадя
нин». (К). 15.30 — Художній 
фільм «Небесний тихохід», 
(К). 16.45 — «Наш огляд «Ре
зерви — на службу виробни
цтву». (Чернівці). 17.15 
Мультфільм «Шайбу, шайбу!» 
(К). 17.35 — «Екран моло
дих». Телесстафста «Комсо
мольські зорі». 19.00 — Про
грама «Вісті». (К). 19.30 — 
«Дарую тобі життя». Виста
ва. В перерві — «На добра
ніч, діти!» (К). Програма 
«Час». (М). 22,40 — Вечірні
новини. (К).

ПОНЕДІЛОК
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05

— Кольорове телебачення. 
Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Новини. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. «Вогнніце». 
(М). 10.00 — Кольорове теле
бачення. Програма мульт
фільмів. (М). 10.30 — Кольо
рове телебачення. «Клуб кіно- 
подорожен». (М). 11.30 — Те- 
левісті. (К). 11.45 — «Митці 
столиці України». (К). 12.15 — 
Кольорове телебачення. «Фо
токлуб». (К). 13.15 — Худож
ній фільм «Монолог». (К).

15.25 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний дохумєЇЇ» 
тальний фільм «Місто біЛн 
мікрофону», (Рига). 15.55'^ 
«Грай, мій баян». (М). 16.21»
— «Мамина школа». (М),
16.55 — «Фільм — дітям». «Зц4 
повіт старого майстра». (М), 
18.00 —. «День за днем».-.(КД 
ровоград). 18.15 — Кольорова 
телебачення. Театр «Дзвіно
чок». (М). 18.30 — «Зустріч^
ний план Вінницької області
— у дії» (М). 19.15 — Виста
ва «Безіменна зірка». В пе
рерві — . документальний 
фільм. (М). 21.00 — Програмі! 
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження вистави «Безіменно 
зірка». (М). 22.20 — Кольоро- 
ве телебачення. «Спортивний 
щоденник», (М). 23.05 — По
вний. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 19.60— 
Програма «Вісті». (К). 19.30 
«Трибуна депутата». (К), 
19.45 — «Ми — єрмоловці»’/ 
Зустріч з молодими акторами 
Московського театру імені 
Єрмолової. (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 ~ 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
«На ланах республіки». (К), 
21.35 — Художній фільм «Не
ймовірний Ієгудіїл Хламіда»', 
(К). 23.10 — Вечірні новини, 
(Ю-

КУДИ ПІТИ вчитися?
КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 4

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

На навчання за такими

$ строком павчанпя 3 роки: 
токарі, слюсарі-ремонтники, слю- 
сарі-інструментальники по виго
товленню і ремонту штампів, при- 
гтосувань, прес-форм, слюсарі* 
сантехніки приймаються юнаки 
(а па спеціальність токарі — і 
дівчата) з освітою за 8 класів у 
віці 15 років;

зі строком навчання 1 рік: слю
сарі механоскладальних робіт:

спеціальностями:
приймаються юнаки і дівчата у 
віці 15 років з освітою за 8—10 
класів.

Всі учні забезпечуються без
коштовним триразовим харчуван
ням, обмундируванням і спецодя
гом. Учням з. сімей інвалідів Ве
ликої Вітчизняної війни і прані 
надається обладнаний гуртожи
ток.

Всі учні забезпечуються підруч

никами з технічних і загальноос
вітніх предметів. Крім того, всі 
учні одержують 33 проценти від 
зарплати під час виробничої прак
тики.

Після закінчення училища ви
пускникам видається диплом про 
закінчену середню освіту і прп- 
своєнпя розряду за спеціальніс
тю, а ті. хто закінчив однорічний 
курс навчання одержують атестат 
за спеціальністю і присвоєння 
розряду.

Учні, які закінчили училище з 
відзнакою мають право вступати 
у вузи поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1974 
року.

Вступники повинні подати такі 
документи: заяву па .ім’я дирек
тора, свідоцтво про освіту, харак
теристику ‘зі школи, свідоцтво про 
народження (а 16-річним — пас
порт): довідку з місця проживан
ня, довідку про склад сім’ї, 6 фо
токарток розміром 3X4 см.

Прийом документів провадить-' 
ся щодня з 9 до 18 години, а в 
неділю — з 9 години до 14.

Адреса училища: м. Кіровоград, 
вул. Жовтневої Революції, 20.

Телефони: 2-37-50, 2-36-73,
2-31-41.

ДИРЕКЦІЯ.

КАПІТАНІВСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 10 

оголошує прийом учнів

і

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ПРОВОДИТЬ

ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1974—1975 навчальний рік

На трирічний строк навчання приймаються юнаки 
на дівчата 1958—1959 років народження з освітою за 
8 класів для підготовки: столярів будівельних; маля
рів будівельних; штукатурів-лицювальнпків-плитко- 
виків; слюсарів-вснтиляційників по виготовленню де
талей вентиляційних систем.

По закінченні училища учні одержують диплом 
про середню оі віту і спеціальність.

З дворічним строком навчання для підготовки: 
малярів-штукатурів, столярів-теслярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів, малярів, лицювальників-плитковиків, мо

заїстів.
Приймаються без вступних екзаменів юнаки і дів

чата віком 15—20 років з освітою за 8, 9. 10 класів 
і звільнені в запас воїни.

Зарахованих на навчання забезпечують гуртожитком, па
радним і робочим одягом, триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину сум, зароблених ними на 
виробничій практиці. Час навчання в училищі зараховується 
в трудовий стаж.

Училище має новозбудоваиий, добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові 
майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне 
літне містечко.

При училищі е вечірня школа. діють гуртки технічної 
тзорчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Випусквики-відмініїнки мають право вступати до вищих і 
середніх учбових закладів на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у виші й середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні.

Юнаки, які проходять трирічний строк навчання, до за
кінчення та на рік після закінчення училища отримують від
строчку від призову до армії.

Вступники подають особисто або присилають за
яву із зазначенням обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки з 
місця пре-кивання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286). 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Початок навчання 1 попесня 1974 року.
Адреса училища-. 3(6026, м. Кіровоград, вул. Чер- 

вонозорівська, 23. їхати: тролейбусом № 2 до зупин
ки «Буддеталь» автобусами №№ 2. 14. 15 до зупин
ки «Мічуріна», № 29. Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

БОБРИНЕЦЬКЕ СЕРЕДНЄ СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ №2

ПРОВОДИТЬ ПРИИОМ учнів
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

трактористй-мащиністи широкого про
філю (3 роки навчання з. одночасним 
одержанням загальної середньої осві
ти); трактористп-машиністи 3-го класу 
( Ірік навчання); трактористи-машпніс- 
ти широкого профілю (2 роки навчан
ня); трактористи-машиністи для роботи 
на тракторах Т-150 і Т-150К (3 місяці
навчання); майстри-наладчики по тех
нічному обслуговуванню машин і облад
нання тваринницьких ферм (6 місяців 
навчання); слюсарі по ремонту, монта
жу і експлуатації обладнання тварин
ницьких ферм з кваліфікацією електро
монтера (2 роки навчання); ковалі-газо- 
зварювальники (і рік навчання).

До училища приймаються юнаки і 
дівчата.

На навчання строком 3 роки приймаю
ться особи з освітою за 8 класів, стро
ком 1 рік і 2 роки — з освітою за 8—10 
класів. На тримісячні курси (для роботи 
па тракторах Т-150) приймаються трак
тористи, які мають стаж роботи.

Для вступу в училище необхідно по
дати такі документи:

документ про освіту, свідоцтво про 
народження (або паспорт), довідку з 
місця проживання, характеристику зі 
школи, 3 фотокартки розміром 3%/4 см.

Початок навчання І вересня 1974 року.
Учні забезпечуються безкоштовним 

триразовим харчуванням, обмундиру
ванням, стипендією, постільною білиз
ною. гуртожитком і підручниками.

В училищі працюють гуртки худож
ньої самодіяльності, технічної творчості, 
предметні гуртки (з спеціальних та з.т;'' 
гальноосвітніх предметів). спортивні 
секції — волейболу, футболу, вільної і 
класичної боротьби, баскетболу, настіль
ного тенісу.

Випускники училіица мають переваги 
при вступі до вузів.

Адреса училища: м. Бобпинець, Кіро
воградської області, вул. Днмитрова, І.

ДИРЕКЦІЯ.

на 1974—1975 
навчальний рік

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
цукрової промисловості 
за такими спеціальностям 
ми: апаратник варки цук
ру — слюсар; центрифу- 
гувальник — слюсар, са- 
туратник — штукатур-ма- 
ляр; оператор фільтрів —; 
штукатур-маляр; випар
ник — муляр; бригадир 
вапняно - випалювальної 
печі — /луляр; набирач 
дифузійних ножів —елек
трозварювальний; опера
тор дифузії — електро
зварювальний; електро
монтер — слюсар кон
трольно - вимірювальних 
приладів і автоматики; 
набирач дифузійних но
жів — токар по металу; 
оператор дифузії — то
кар по металу; центрифу- 
гувальник — столяр;апа
ратник варіння цукру — 
тесляр.

Учні, які закінчать учи
лище, будуть направлені 
працювати на цукрові за
води.

В училище приймаються 
юнаки і дівчата піком від 15 
років, які закінчили 8, 9, 10 
класів, без вступних екзаме
нів за конкурсом по оцінках, 
які вказані п документах про 
освіту. В групу е.тектрогазо- 
зварювальників та електро
монтерів — приймаються пі
ком з іб років.

Учні забезпечуються 
триразовим харчуванням, 
одягом, взуттям, комплек
том постільної білизни і

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИ КІРОВОГРАДСЬКОМУ М’ЯСОКОМБІНАТІ

оголошує прийом учнів
на 1974—1975 навчальний рік

Училище готує робітни
ків для м’ясної промисло
вості. Строк навчання — 
1 рік.

Приймаються юнаки віком 
віл 17 з половиною років і 
старші та дівчата віком від 
16 з половиною років з осві
тою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують стипен
дією в розмірі 18 карбован
ців та квартирними (3 крб.) 
иа місяць, триразовим без
коштовним харчуванням, спец

одягом та форменим одягом. 
Гуртоиіитком училище не 

забезпечує, а розміщує уявів 
на приватних квартира-'.

При училищі пртцюв ве
чірня школа.

Вступники повинні по
дати заяву на ім’я дирек
тора, автобіографію, до
кумент про освіту та на
родження, довідку про 
стан здоров'я, 6 фою-

карток (3X4 см), довідну 
з місця проживання, ха
рактеристику. Прийом до
кументів до 25 серпня 
1974 року.

Адреса училища: місто 
Кіровоград, Обознівсько 
шосе, м’ясокомбінат, їха
ти автобусом Не 10.

ДИРЕКЦІЯ.

одержують третину заро
бітку в період практики.

Гуртожитком в першу 
чергу забезпечуються си
роти і діти інвалідів Віт
чизняної війни і праці.
- Строк навчання — 2 ро
ки. _

При училищі працює 
вечірня школа.

При вступі до училища слід 
подати заяву иа ім'я директо
ра із зазначенням обраної 
спеціальності, свідоцтво або 
атестат про освіту, паспорт чи 
свідоцтво про народження 
(якщо не виповнилось і6 ро
ків), характеристику зі школи 
або місця роботи, довідку про 
стан здоров’я (форма }& 286), 
довідку з місця проживання 
із зазначенням складу сім’ї, 
автобіографію І шість фото
карток розміром 3x4 санти
метри.

Всі вступники прохо
дять співбесіду з членами 
приймальної комісії, при
їзд на яку в строки, за
значені у виклику, чи вка
зані особисто при подачі 
документів.

Початок" навчання — 
? вересня 1974 року.

Адреса училищр:.. сели
ще Капітанівка, Новомир- 
городського району, Кі
ровоградської області, 
МИТУ N2 10.

ДИРЕКЦІЯ»
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