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про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України

20 травня 1975 року відбувся Пленум Центрально
го Комітету Комуністичної партії України.

Пленум розглянув питання «Про підсумки обміну 
партійних документів у партійних організаціях рес
публіки і завдання по дальшому поліпшенню пар
тійної роботи».

На Пленум були запрошені перші секретарі обко
мів партії, завідуючі відділами ЦК Компартії Украї
ни, керівники деяких республіканських міністерств і 
відомств, які не входять до складу Центрального 
Комітету і ревізійної комісії Комуністичної партії 
України, а також перші секретарі райкомів партії 
міста Києва.

З доповіддю Бмступив член Політбюро, другий 
секретар ЦК Компартії України тов. І. К. ЛУТАК.

В обговоренні доповіді взяли участь товариші: 
О. Ф. ЕАТЧЕНКО — перший секретар Дніпропетров-

ського обкому партії, І. 3. СОКОЛОВ — перший 
секретар Харківського обкому партії, О. П. БОТ
ВИН — перший секретар Київського міськкому пар
тії, П. Я. РОЗЕНКО — заступник Голови Ради Мі
ністрів УРСР, голова Держплану республіки, В. Ф. 
ДОБРИК — перший секретар Львівського обкому 
партії, А. П. НОЧОВКІН — перший секретар Макіїв
ського міськкому партії Донецької області, Я. П. 
КИСЛИЙ — наладчик Харківського моторобудівного 
заводу «Серп і Молот», М. К. КИРИЧЕНКО — пер
ший секретар Кримського обкому партії, В. І. ЗАГО- 
РОДН1Й — ректор Вищої партійної школи при ЦК 
Компартії України, В. Я. СІРОБАБА — редактор газе
ти «Радянська Україна», В. О. ВАСЛЯЄВ — перший 
секретар Миколаївського обкому партії, М. У. БІ
ЛИЙ — ректор Київського державного університету 
Імені Т. Г. Шевченка, А. І. КОРНІЄНКО — перший

секретар ЦК ЛКСМУ, П. В. ФОМИЧОВ — член Кй* 
сь нової ради, начальнім Поштуправління Червоно* 
прапорного Прикарпатського військового округу. 
М. О. ПЕТРОВИЧЕВ — перший заступник завідуюча» 
го відділом організаційве-партійної роботи ЦК КПРС, 
В. 1. МОРОЗЮК —- машиніст тепловоза локомотивно
го депо Роні Одесько-Кишмтосьної залізниці, К, 
ЛЕВАДНА — першим секретар Тростянецького рви* 
кому партії Сумської області.

На Пленумі виступив член Політбюро ЦК КПРС« 
перший секретар ЦК Компартії України тов. В. В« 
ЩЕРБИЦЬКИЙ.

В обговореному питанні Пленум ЦК Компартії Ук
раїни прийняв відповідну постанову.

На цьому Пленум Центрального Комітету Кому- 
нїсткчної партії України закінчив свою роботу.

ПОЛЕ
ТУРБОТИ
Н А Ш О І

Велике хлібне поле на Кіровоградщині. Ще 
ніби вчора сіяли буряки м кукурудзу, а нині вже 
почався сінокіс, достигають озимі. Багато невід
кладних турбот зараз у хліборобів — на порі 
найвідповідальніший жнивний час сільськогоспо
дарського року Шлях до нього був сповнений 
самовідданою працею, впевненим протистоянням 
примхам природи І в круговерті невідкладних, 
буденних справ постать молодого механізатора 
іірстае в усій своїй величі і значущості. Ось ви
їздить він світанком на степову просторінь і пе
ред пим — неповторної краси поле, зоране і 
засіяне ним.

Жнива що наближаються, особливі — не зби
рання врожаю 1975 року, завершального в де
в’ятій п’ятирічці. Воші підіб’ють підсумок робо
ти сільських трудівників у виконанні завдання 
збільшення виробництва зерна, накресленого
XXIV з'їздом КПРС Молоді хлібороби Кіро- 
вдгрздщини всі попередні роки п’ятирічки були 
поруч зі своїми старшими товаришами по праці 
і разом з ними вже двічі святкували народжен
ня українського мільярда. Нині в їх помислах і 
ділах — щоб був і третій мільярд.

На збирання хліба врожаю 1975 року вийде в області 
загін механізаторів значно більший минулорічного. В 
господарствах працюватиме понад 12 тисяч тракторис
тів, комбайнерів, водіїв, ремонтників сільськогосподар
ської техніки. Помітно зросла і майстерність молодих 
механізаторів. Серед них 2755 чоловік атестовані пер
шим класом, 4-4-10 — другим. Враховано і те, що на час 
жнив може виникнути потреба збільшити чисельність 
комбайнерів. Комітети комсомолу разом з партійними 
і господарськими органами подбали про резеов цієї ка
тегорії механізаторів, викоонставши надійний захід — 
освоєння суміжних професій.

Сьогодні, йдучи на роботу, механізатори — 
молоді комуністи і комсомольці — чітко знають 
свою роль і місце у всенародному поході за ве
ликий хліб завершального року п’ятирічки. В ці 
дні Центральний Комітет КПРС і Рада Мі
ністрів СРСР прийняли постанову «Про заходи 
по забезпеченню збирання врожаю і заготівель 
сільськогосподарських продуктів у 1975 році». 
Цей важливий документ молоді хлібороби об
ласті сприймають як комплексну програму при
кладання своїх сил і вміння у виконанні першої 
заповіді перед державою. Закличне слово партії 
надихає юнаків і дівчат села на ударну працю 
в час трудової вахти, присвяченої наступному
XXV з’їздові КПРС.

Днями на всо республіку прозвучало звер
нення учасників зустрічі в ЦІ< ЛКСМУ до ком
сомольців, усієї молоді України. Девіз сьогоден
ня «П'ятирічці — переможний фініш! XXV з’їз
ду КПРС — ударну працю, високу якість робо
ти, відмінне навчання!», проголошений ними, 
знаходить гаряче схвалення і відгук серед хлібо
робської зміни нашої області

Найвищої врожайності по області добилися 
минулого року' в Ульяновському районі. Члени 
комсомольсько-молодіжної тракторної бригади 
А. Харкавого з колгоспу «Родина» зібрали па 
круг’по 52 центнери озимої з гектара. Та мину
лими перемогами в колективі не втішаються. За
раз вже тут повністю відремонтували і постави
ли на лінійку готовності всю збиральну техніку, 
підготували необхідний запас запчастин.

СЮДИ зараз молоді механізатори живуть думою 
про новий врожай, л хліба пахнуть степовими віт

рами. і відповідальність за цю красу найвищо
го прояву — майбутній врожай — теж одна! Містке 
поняття «відповідалміість». Тримати відповідь за 
землю « хліб, бути господарем поля — це означає; 
для молодих механізаторів — щодня підвищувані свою 
майстерність, берегти техніку, постійно піднімати куль
туру землеробства; для молодих спеціалістів —- впро
ваджувати прогресивні методи організації праці, боро- 
*ися за ефективність сільськогосподарського внроб- 
инагва, бути першим порадником хліборобів: для комі- 

комсомолу — організовувати дійове змагання за 
ьаиоільшу піддачу кожного гектара, добиватися, щоб 
досвід передових трудівників села ставав надбанням 
кожного і в’.іх юнаків та дівчат села.

До головного «екзамену» року готуються за
гони молодих механізаторів області. Адже ііз 
жнивах визначиться підсумок їх роботи не лише 
зя рік, а й за п’ятирічку. 1 е віра у кожного 
майстра хлібного лану — за труд звитяжний, за 
любов до землі віддячить вона дорідні.м вро
жаєм.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄШіАЛІЕСШ

Рік видання XVI 
НЄ 61 (2009). Ціна 2 ксп.э ЧЕТВЕР, 22 травня 1975 року

15 червня—вибори до Верховної Ради Українсько? PCP

19 травня в клубі Кіровоградської 
панчішної фабрики відбулась зустріч 
виборців з кандидатом у депутати 
Верховної Ради Української PCP, то
карем заводу «Червона зірка» Люд
милою Василівною Чернегою.

Довірена особа — голова комітету 
профспілки механоскладального це
ху № 2 Д. М. Кузьмичов розповів 
про трудові діла і громадську актив
ність Людмили Василівни. Промовець 
охарактеризував її як невтомну тру
дівницю, новатора виробництва, пе
редовика соціалістичного змагання, 
доброго і чуйного товариша.

Секретар партійної організації 
панчішної фабрики М. С. Ланецький, 
в’язальниця К. 1. Ліщименко, сорту
вальниця Г. С. Пономаренко і інші 
товариші, що виступили на зборах, 
говорили про те, що їх колективи го
туються гідно зустріти вибори, закли-

ОБРАНЦІ НАРОДУ
кали присутніх віддати свої голоси 
за Л. В. Чернегу.

Із теплими словами подяки за ви
явлену честь до присутніх зверну
лась Людмила Василівна. Вона запев
нила своїх виборців, що докладе всіх 
сил, щоб виправдати їх довір’я.

♦ * *

В той же день в Компанійському 
районному Будинку культури відбу
лась зустріч виборців Бобринецького 
виборчого округу з кандидатом у де
путати Верховної Ради УРСР тракто
ристом радгоспу імені Рози Люксем
бург Бобринецького району, кавале
ром ордена Трудового Червоного 
Прапора І. А. Соиопано.м. Зустоій 
відкрив перший секретар К->м->чи;їв- 
ського райкому партії 8. Л. Б"5ій.

Довірена особа — робітник рад
госпу імені Рози Люксембург 6. ?« 
Рак розповів про трудові діла й ак
тивну громадську діяльність Іван® 
Антоновича.

У своїх виступах ланковий механі
зованої ланки колгоспу імені Тельма
на І. В. Клюев, бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені Кірова І. Ф- 
Жеребцов, вчителька Компаніївської 
середньої школи Ю. 1. Ясиненко та 
інші говорили про те, що їх колекти
ви готуються гідними ділами відзна
чити вибори, закликали присутніх 
вівдати свої голоси за і. А. Соколеня« 

Висловивши подяку за виявлене 
довір’я, І А Соколам запевнив, що 
~авжди воно сп/житиме своєму на- 
ооа©«, спрда-і будівництва кому
нізму.

—~ .=?т^иииивзиии'

Трудове натхнення—XXV з’їздові КПРС

ЗА ПОЧЕСНЕ ПРАВО
Комсомольсько- молодіжна коло

на станції Помічна, де інструкто- 
ром-машиністом В. Крохмаль, з по
чатку року вже провела більше 150 
поїздів. Перевезено понад план

61 тисячу тонн народногосподар
ських вантажів, зекономлено 37 394 
кіловат-годип електроенергії.

Члени комсомольсько-молодіжно
го колективу не зупиняються на до-

сягистомч прагнуть примножити 
і паї здпбмки Вони ВКЛЮЧИЛИСЯ у 
еогіалігтпчне змагання за право ®я- 
зяватиси колективом імені XXV 
з’їзду КПРС.

1. ТКАЧЕНКО, 
завідуючий відділом комсо
мольських організацій Добро- 
величківського райкому ком
сомолу.

Мелодії 
з усієї 
У країни

В КІРОВОГРАДІ ПРОХО
ДИТЬ республіканський 
С ЕМІ НА Р С АМОДІ ЯЛ ЬНИХ 
КОМПОЗИТОРІВ.

НА НЬОМУ ВЕДЕТЬСЯ ЗА
ЦІКАВЛЕНА І ЗМІСТОВНА 
РОЗМОВА ПРО РОЗВИТОК 
ХУДОЖ11ЬОЇ С А МОЛ І я ль- 
НОС.Т1 ПА УКРАЇНІ. ПРО СУ
ЧАСНУ ПІСНЮ.
(Розповідь нашого корес
пондента читайте на 3-ій 
стор.).

А в перерві — жваві диску
сії — і чим поділитись декану 
музпедфаку Кіровоградського 
іп-дінстіпуту П. М. ІІІКОЛА- 
ЄНКО (п центрі) ч колегами са
модіяльним композитором з Кн
ига М. Д. КОСГЕЦЬКИМ (ліво
руч на фото) та головою об'єд
нання самодіяльних компоти го
рів Сумщини А. 1. МАКСИ-
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ПОЛЕ ТУРБОТИ НАШОЇ УРОЖАЙ

(Трудівники другого відділкй кол
госпу імені Кірова Компаіііївського 
району зобов’язалися нинішнього ро
ку виростити на кожному із 150 гек
тарів по 500 центнерів цукрових бу
ряків, на кожному із 350 гектарів — 
ПО 60 центнерів зерна кукурудзи. Ни
ні Механізатори в стислі строки про
водять обробіток просапних Культур. 
На бурякову ниву вийшли члени лан- 
кі{ Г. Коратник,. більшість яких — 
молодь.

Н & фото: вгорі — обробіток посівіа 
зернової кукурудзи. На полі агрегат мо
лодого механізатора М. ПАЦАНА,’ який 
щоденно перевиконує змінні завдання; 
справа — на буряковій ниві члени ланки 
Г, КОРАТНИК. .

•V' ?»!»г ’г’

Фото 10. Л1ВАШНИКОВЛ.

ЖВДІ-ЇДАРНА СИЛА ЖНИВ
На бригадних зборах, які щойно відбу? 

лися, обговорили широке коло питань. В 
центрі уваги — вивчення постанови Цент
рального Комітету КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про заходи по забезпеченню зби
рання врожаю і заготівель сільськогоспо
дарських продуктів у 1975 році&У

Григорій Коваленко, Микола Корінов- 
ський, Григорій Жеребцов ї— досвідчені 
хлібороби.’ До їх слів уважно прислуха
лися молоді механізатори. Вони теж були 
одностайні з колективом, що девіз ниніш
ньої косовиці — зібрати хліб до колоска, 
до зернини.

Головна турбота механізаторів ~ від
ремонтувати техніку. Як і хлібороби Дні
пропетровської області, ми; намітили до 
1 червня поставити на лінійку готовності 
зернозбиральні комбайни/ перевірити 
якість ремонту машин і Агрегатів, Три 
комбайни — «Ниву» і дваСК-4, вже від
ремонтували, перевірили роботу всіх вуз
лів. Днями одержимо СК-4 із райвідді- 
лення «Сільгосптехніки», настроюємо нЪ- 
аеньку «Ниву». Жниварки готові до робо
ти, відремонтовані причепи для переве
зення соломи.

Під час косовиці комсомольці І мо
лодь — ударна сила ЖНЦв'2я?-ДаладутЬІ

Починаючи з 1966 року Норильськ 
росте швидкісними темпами, 9 Пе
редньому п’ять тисяч сімей кожного 
року справляють новосілля. Щоріч
но в Норильську святкують від 2000 
до 2500 весіль. 3,5——4 тисячі реєстру
ють новонароджених. Тільки за піс
лявоєнні роки більше половини НО-

Норильськ — найбільше сучасне 
місто & Заполяр’ї, Воно виросло R 
центрі півострова Таймир, Тут( еа 
шістдесят дев’ятою Паралеллю, видо
бувають мідно-нікблево-тінтонові руе 
ди, вугілля, графіт, гіпс, фосфорити. 
Відкриті багаті родовища нафти і газу, 

В liaPcino льоду і полярної ночі восени 
1921 року прийшла геологічна експедиція 
MU ЧОЛІ З МОЛОДИМ вченим Muknnntn

кругом. Тепер * місті проживе« 180 
ТИС, чоловік.

цевим. На березі річки 'Норилки геологи 
побудували п,срший будинок майбутньої«? 
Норнльська. Тепер на ньому прикріплена 
меморіальна дошка, яка нагаду© часи по-’ 
читку Норнльська. :ф. філоненкО,

НА ФОТО? ВГОРІ « ПРОСПЕКТ ЛЕ
НІНА; ВНИЗУ*-ЦІ КАЗКОВІ «СКУЛЬП
ТУРИ» ЗРОБЛЕНІ З СНІГУ, ЯКИИ СУ» 
ЦІЛЬНИМ. БІЛИМ ПОКРИВАЛОМ ЛЕ
ЖИТЬ ТУТ АЖ ДО КВІТНЯ пгТРДВНЯ 

Фото А# Юра,
... - __ Л

&ЛО
RS
о м

лоляр’я не став 
лютують морози, 
лів сніг, а в 
в,зетьія 

ДІІНА не вперше
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значну допомогу старшим товаришам, 
Комсомольська організація, яку очолю« 
Алла Дубина, зараз займається комплек
туванням кожного автомобіля двома во
діями. Знайдеться робота і для школярів. 
Вони допомагатимуть на току.

Успіх на жниаах перш за все залежите 
від людей, від злагодженої роботи пра
цівників усіх ланок — комбайнерів, трак
тористів, водіїв, створення для їх роботи 
належних побутових умов, від ідеологіч
ного забезпечення соціалістичного зма
гання. Комсомольська організація в усьо
му цьому має значний досвід. Як і мину
лого року, комсомольці допоможуть 
створити жниварям на полі хороші побу
тові умови, комітет комсомолу розробив 
умови соціалістичного змагання серед 
молодих хліборобів.

Готуються до виходу в поле 1 колгоспні 
ппрожектористи»4 ' «

Якісний ремонт зернозбиральної техні
ки, правильно налагоджене соціалістичне 
змагання допоможуть хліборобам госпо
дарства зібрати врожай вчасно, без втрат.

І. ЖЕРЕБЦОВ, 
бригадир тракторної бригади № З 
колгоспу імені Кірова Компаніїв- 
ського району«

ЧАС наш такий, що новобудови ви-, 
ростають буквально па очах.

Знаєш — був колись пустир, а вже 
чуєш — інститут там буде чи заводу 
сам захочеш подивитись, тільки зди
вуєшся: здіймаються до неба вже 
корпуси. Розумом усвідомлюєш ці 
темпи, а ось звикнути не так просто, 
коли за годину з’являються стіни це
ху, за хвилини зварювальники «зши
вають» кімнату.

До новобудов області належить і 
Кіровоградський завод друкарських 
машинок. Цех, з якого піде продук
ція, що дала назву підприємству, за
раз поки що великий будівельний 
майданчик. А в допоміжних цехах 
утвердився свій трудовий розпоря
док, йде відлік робочих амін і все тут 
підпорядковано одній меті — в строк 
випустити першу 
продукцію заводу. 
І внесок молодих 
робітників в при
скорення цієї події 
досить відчутний, 
адже вони склада-, 
ють дві третини 
всіх працюючих на 
новому підприєм
стві.

Найбільший цех 
на заводі поки що 
перший. Тут понад 
половину колекти
ву становить мо
лодь. Лише комсо
мольців налічує-, 
ться 112 чоловік. 
Вони і задають 
темпи в соціаліс
тичному змаганні, 
на них рівняю
ться. Молодий ко
муніст Василь Дорошенко і 
суперник комсомолець Віктор 
ка від початку року довели

його 
Иот- 
свої 

середні норми виробітку до двох і 
більше за зміну. Комсомольсько-мо
лодіжна бригада монтажників в су
сідньому, третьому цеху теж добилася 
стабільних темпів у роботі. Члени 
цього колективу виконують змінні 
завдання постійно на 110—120 про-, 
центів. Як повідомив членам рейдо
вої бригади секретар комсомольської 
організації Віталій Зубенко на під
приємстві немає жодного молодого 
робітника, який би не справлявся з 
доведеними йому нормами.

ЦЯ ЗАГАЛЬНА картина високих 
виробничих темпів викликала пи

тання: а яка участь молоді в освоєнні 
нових потужностей? Природно, раз 
завод будується, то паралельно з ро
ботою на основну продукцію доводи
ться встановлювати нове устаткуван
ня, вчитись працювати на ньому. 
План впровадження передової техно
логії на підприємстві виконується. 
Минулого року, наприклад, планува
лося дати життя 23 заходам, фактич
но ж дали — 33. Умовнорічний еко 
комічний ефект від їх впровадження 
становив 45,5 тисячі карбованців, що 
значно більше запланованого.

Складається враження повного бла
гополуччя вирішення на молодому 
підприємстві питання освоєння нової 
техніки. Висновок такий, на жаль, 
був би передчасним. Адже питома 
вага ручної праці ще залишається 
гнеокою і на сьогодні сягає за 37 про
центів, Саме час сказати тут своє 
слово заводським умільцям і особли
во молодим. Та, виявляється, па за
воді всього 70 раціоналізаторів, а мо-. 
лоді серед них — лише одиниці. Ми
нулого року ні бюро раціоналізації і 
винахідництва, ні рада молодих спе
ціалістів не узагальнили досвіду жод
ного заводського умільця, хоча кан
дидатури, гідні цього, були. Лише 
комсомолець, старший інженер відді
лу головного енергетика В. Ходжелій 
вніс рацпропозицію, впровадження 
якої дало 9551 карбованець економіч
ного ефекту. Порівняйте: загальпнй 
економічний ефект від впроваджень 
рацпропозиція по заводу в 1974 році 
склав 19 тисяч карбованців.

Роботу заводського бюро раціона-

ЛОДІ І 
«не- І

лізації і винахідництва серед молоді 
можна оцінити одним словом — -«не
задовільно». З 181 рацпропозиції, по
даних минулого року, впровадженому 
виробництво всього 46. а прийняті 
37 знаходять «прописку» в цехах до
сить повільно. Звісно, при таких тем
пах проходження пропозицій від ав
торів до робочих місць зацікавленість 
до технічної творчості у молоді від
падає. А факт негативний за будь- 
яких обставин, тим більш небажаний 
при ще високому проценті ручної пра
ці на заводі.

На темпах освоєння пової техніки, 
як відомо, відбиток накладає і зла
годженість роботи цехів, дільниць, 
служб. Перше уявлення про цей кон
такт рейдова бригада отримала в 
комсомольсько-молодіжній бригаді 

Рейд ПМК“ і штабу „Комсомоль* 
ського прожектора“ м. Кіровограда

„ЗРУЧНА“ ПОЗИЦІЯ 
КОМІТЕТУ 

КОМСОМОЛУ
• ЯКА УЧАСТЬ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ КІ

РОВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ ДРУКАРСЬКИХ МА
ШИНОК --------------В ОСВОЄННІ НОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ?

деталей

електромонтажників цеху № 3, де 
бригадиром Олександр Хмура,

— В минулому місяці, — розповів 
групкомсорг Володимир Тесля, — 
наш колектив завдання виконав на 
сто десять процентів. Могли б доби
тись вищої продуктивності. На су
сідній дільниці слюсарі-складальники 
не встигли скласти корпуси виробів 
через несвоєчасне постачання 
з інших дільниць...

Ланцюжок потягся. А в бригаді 
О. Хмури змушені були перейти на 
інші види робіт, що, звичайно, позна
чилось на темпах праці.

Така непогодженість, виявляється, 
виникає і між цехами. Зараз на під
приємстві всі допоміжні цехи і служ
би в основному працюють на одна 
головний об’єкт — майбутній цех 
остаточного складання друкарських 
машинок. Замовленням цієї новобу
дови відкрито «зелену вулицю». Од
нак і тут не обійшлося без непорозу
міння. Цех нестандартного устатку
вання зірвав графік виготовлення, 
слюсарних верстаків для комплекту
вання робочих місць цеху складання 
машинок. Виявляється, що завод не 
дав своєчасно заявки поставникові на 
метал потрібного профілю. Як ка
жуть, ланцюжок замкнувся.

АВОДСЬКИИ штаб «Комсомоль- 
ського прожектора» і комітет ком

сомолу, як не дивно, щодо цих недолі
ків зайняв позицію: «нас це обходить». 
Жодного рейду по перевірці участі 
молоді у впровадженні нової техно
логії тут ще не провели. А в комітеті 
комсомолу вважають, що з них до
сить вирішення питань безпосередньо 
внутріспілкових. Дуже зручна пози
ція. Найлегша.

Рейдова бригада: В. В РА
ДІЙ — другий секретар Кіро
воградського МК ЛКСМУ, на
чальник міського штабу «Ком
сомольського прожектора».

О. АРХАНГОРОДСЬКИЙ 
начальник бюро транспортного 
відділу, член ради молодих спе
ціалістів заводу «Червона зір
ка», В. БАХМУТвьКИЙ — 
секретар комсомольської орга
нізації цеху № І Кіровоград
ською заводу друкарських ма- 

*и’10к* °- БАСЕНКО - спец
кор. «Молодого комунара».

Порушника покарано
До редакції надійшов 

лист групи учнів, що про
живають на станції Меде- 
рово. Вони скаржились на 
нерегулярний рух автобу
сів за маршрутом Ново- 
Олександрівна — Кірово
град, зокрема на водія, 
який обслуговував цей 
маршрут в квітня ц. р.

Цей лист був направле
ний керівництву Кірово
градського автопідпрнсм- 
ства № 10021. Як новідо- 
^'1.2^ого Директор то», 
ОСТРОВСЬКИЙ, факт, 
Наведені в листі, підтвер
дились. Водія В. В, Біло- 
коня, який допустив груб« 

порушення фінансової дк- 
Веж?ПЛ^ * роботи афвМ
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ПІВВІКОВУ історію свого 
існування Олександрійське культ

освітнє училище підготувало кілька 
тисяч працівників радянської куль
тури. Його вихованці натхненно 
трудяться в багатьох місцях нашої 
Батьківщини, і ніколи не забувають
вони свого дорогого серцю учбово
го закладу, що відкрив їм шлях у 
велике життя. Святково й урочисто 
виглядало училище 16 травня — у 
день зустрічі з випускниками. Як до 
рідного дому з’їхалися сюди люди 
різних поколінь. Були тут і ті, які 
закінчили технікум ще до Великої 
Вітчизняної війни, і вихованці піз
ніших років і молоді фахівці, що 
вийшли з цих стін 2—3 роки тому. 
Радісні обійми і поцілунки, спогади, 
запитання: «А пам'ятаєш? А прига
дуєш?». Життєвого матеріалу для 
відповідей і обміну думками було 

і більше, ніж досить.
О десятій годині ранку директор 

училища В. С. Карпов і голова ко
місії по зв’язку з випускниками 
Г. й. Храмцова запрошують всіх 

. оглянути училище, ного аудиторії, 
; навчальні кабінети, багате* облад

нання і устаткування, стенди і фо
товітрини з історії закладу. Викла
дачі О. І. Коломійцев, Д. О. Гавру- 
хіна, В. И. Кравцов, О. С. Попков 
ознайомили випускників з роботою 

і відділень училища, з організацією 
навчально-виховного процесу, з до
сягненнями і ще певирішеними пи
таннями, над якими наполегливо

працює весь педагогічний колектив. 
Під звуки оркестру, в урочистому 
марші колона випускників, викла
дачів і учнів училища крокує свят
ковими вулицями міста. Живі кві
ти лягають до підніжжя пам’ятни
ка безсмертному вождю і вчителю 
трудящих В. І. Леніну. Людно і ве
село було в святково прикрашеному 
міському Будинку культури, де

ЗУСТРІЧ 
В КУЛЬТОСВІТНЬОМУ
проходило заключне засідання зу
стрічі. Йшла тут жвава, цікава і 
корисна розмова про великі зав
дання і високе покликання культ
працівників у здійсненні величних 
накреслень XXIV з’їзду КПРС, про 
формування тих якостей сучасного 
молодого фахівця, про які так 
яскраво і проникливо говорив Ге
неральний секретар ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєв на Всесоюзному 
зльоті студентів.

Хвилиною мовчання присутні 
вшанували світлу пам’ять тих вихо
ванців училища, що загинули па 
фронтах Великої Вітчизняної війни 
1941—1945 років. Затамувавши по-, 
дих, переповнений зал слухав ви
ступи' випускників І, 1. Коваленка,

Р, Д, Должанського (випуск 1934 
року), М. П. Скрипника, 3. П. Ги- 
рнка, М. А. Пазичнч (Шейко), П. П. 
Боженко та інших випускників 
1937—1939 років. З великим інтере
сом слухали присутні змістовні ви
ступи секретаря нарторганізації 
училища Д. К- Богуцького, випуск
ниці 1947 року О. Г. Ночовкіної, 
викладача режисури та майстернос
ті актора Г, Я. Сипливого, випуск

ниці 1974 року 
Наташі Родзиві- 
ло, студентки 
Київського ін
ституту культу
ри Галини Каза- 
ріної та бага
тьох інших вихо
ванців училища.

Всі вони дякували рідній Комуніс
тичній партії і Радянському уря
дові за батьківське піклування про 
всебічний розвиток нашої молоді.

З творчим звітом перед учасни
ками зустрічі виступили колективи 
художньої самодіяльності училища, 
В концерті взяли участь не лише 
учні, а н викладачі училища. Слав
ні традиції Олександрійського 
культосвітнього училища продов
жуються, примножуються і розви
ваються новим, сучасним поколін
ням радянських викладачів і учнів

А. БОЙЧУК, 
випускник училища 1937 року, 
в. о. професора Кіровоград
ського педінституту імені О. С. 
Пушкіна.

—-——  з епюр. —~.

В КІРОВОГРАДІ ПРОХОДИТЬ РЕСПУБЛІКАН
СЬКИЙ СЕМІНАР САМОДІЯЛЬНИХ КОМПОЗИ
ТОРІВ. ДО НАШОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ПРИ- 
ЇХАЛИ ГОСТІ З РІЗНИХ КУТОЧКІВ УКРАЇНИ, 
13 СТОЛИЦІ ПРИБУЛИ ПРОВІДНІ МИТЦІ, ЧЛЕ
НИ СПІЛКИ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ М. в, 
ЛИТВИНОВА, Л. М. СОКОВНИК, Г. Я. ГЕМБЕРА, 
В, ГІ, ПОЛЬОВОЇ-!, Я. С, ЦЕГЛЯР.

МЕЛОДІЇ
З УСієї 

У КРАЇНИ

І СИЛА, І МУЖНІСТЬ ПОТРІБНА
• ОРІЄНТИР ШКІЛЬНОЇ ДТСААФІВСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

На своїх зборах вони 
вирішили: кожен комсо
молець стане значківцем 
ГПО. Першими слова до
тримали комсомольці Віра 
Витковська, Раїса Гутцул, 
Анатолій Сидоренко, Ва
лерій Гаман, десятки ін
ших дтсаафівців Новомир- 
городської СШ № 2. Нині 
школярі успішно виступа
ють з багатоборства ГПО 
на призи «Комсомольской 
правды».

Багато років первинну 
організацію ДТСААФ шко
ли очолює колишній 
фронтовик офіцер запасу 
М. А. Самченко. Чимало 
зусиль він приділяє про
паганді ленінських запові
тів про захист соціалістич
ної Вітчизни, актуальним 
питанням військово-пат

ріотичного та інтернаціо
нального виховання моло
ді. В школі оформлено 
стенди «Служу Радян
ському Союзу», «Коман
дир — професія героїч
на», «Міста-герої — Моск
ва і Волгоград». Тут же — 
шкатулка з землею, при
везеною дтсаафівцями з 
Мамаєвого кургана.

В період підготовки до 
святкування 30-річчя Пе
ремоги в школі проведе
но уроки мужності, на 
яких виступили офіцери 
запасу М. Є. Челодюк, 
Д. А. Ткаченко, С. М. Кор- 
люк, колишні фронтови
ки. Юнаки та дівчата ви
рушили місцями боїв вій
ськових підрозділів, які 
визволяли район від ні
мецько-фашистських за-

гарбників, виготовили аль
боми про героїв-земляків.

Зразково обладнаний 
кабінет початкової вій
ськової підготовки. Тут є 
все необхідне технічне 
оснащення, матеріали з 
цивільної оборони, Ста
тути Збройних Сил СРСР, 
схеми, навчальні плакати.

Комсомольці упорядку
вали спортивний комп
лекс, стрілецький тир, де 
нині складають заліки з 
фізичної та військово-тех
нічної підготовки. На
приклад, під час поєдин
ків з кульової стрільби 
свою майстерність демон
стрували 260 школярів, 
56 з них виконали розряд
ні нормативи. А на зма
ганнях з фігурного оодін- 
ня автомашин 25 допри-

зовників стали розрядни
ками.

Дтсаафівська організа
ція школи справді бойова. 
Стремлігіня активістів обо
ронного товариства «— до
помогти учням підготува
ти себе до служби в ар
мії, стати сильними, /муж
німи, зіркими синами рід
ної Вітчизни.

За відмінну роботу по 
військово - патріотичному 
вихованню молоді первин
ну дтсаафівську організа
цію Новомиргородської 
СШ № 2 відзначено «По
чесним знаком ДТСААФ 
СРСР».

В. МАШУК, 
старший інструктор 
обкому ДТСААФ,

* Програш— 
в масовості

Особисто-командна першість 
обласної ради ДСТ’ «Аван
гард» з легкої атлетики се
ред колективів фізкультури 
обласного центру, що відбу-

лася на кіровоградському ста
діоні спортивного клубу «Зір
ка» зібрала порівняно малі 
шеренги учасників цього виду 
спорту. А результати, які лі
чаться в суддівських протоко
лах, могли б бути набагато 
кращими.

Щодо показииків. Біг на 
100 метрів виграла учениця 
будівельного технікуму Тетя
на Василенко (12,7 секунди), 
її товариш по команді Віктор 
Посипай першим пересік фі; 
иішну стрічку на 400-мстровій 
дистанції за 52 секунди. Далі 
за всіх на 5 метрів 71 санти
метр у довжині’ стрибнула Га
лина Колесникова Із команди 
заводу «Червона зірка». Ро

бітник комбінату промбудма- 
теріалів Володимир Барабаш- 
кін подолав планку, истаноп- 
легу на висоті 1 метр 95 сан
тиметрів. ЦІ два останні по
казники вище нормативів пер
шого спортивного розряду.

У командному заліку пере
можцями вийшли легкоатлети 
заводу «Червона зірка». Дру
гу сходинку зайняв колектив 
спортсменів будівельною тех
нікуму.

На жаль, організатори цих 
змагань не подбали про їх 
пропаганду, в місті не було 
жодної афіші. Тому н не див
но, що трибуни стадіону СК 
«Зірка» були пусті.

В. ШАБАЛІН.

У першому 
матчі—успіх

Гандболістки збірної Ні- 
ровоградщини, які беруть 
участь у фінальних зма
ганнях VI літньої Спарта
кіади УРСР, зустрілися в 
першому матчі з спорт
сменами м. Ровно. Цей 
напружений поєдинок 
проходив при явній пере
вазі наших землячок і за
кінчився перемогою кіро- 
воградок з рахунком 18:10,

А торжество починалося 
ще в аеропорту, де всіх 
стрічали з хлібом-сіллю, з 
квітами. Тепло й гостин
ність господарів, щирі ру
костискання, дружні бесі
ди стали не просто тради
ційним, а тим особливим 
знаменням, яким пройня
тий весь хід республікан
ського семінару,

Урочі, хвилюючі хвили
ни пережили учасники, 
коли вшановували світлу 
пам’ять про вождя, по- 
кладаючи квіти до пам’ят
ника В. І, Леніну. Запам’я
талися слова, від щирої 
душі, мовлені до господа
рів. Гості з вдя4ністю від
значали, що їх зустрів у 
Кіровогрді сонячний, по- 
справжньому літній день. 
І настрій кожного учасни
ка, висловлюючись термі
ном музик, мажорний. Ця 
піднесеність стала доб
рим супутником подій се
мінару.

Чудовим продовженням 
гарної днини став вечір 
хорової музики — твор
чий звіт самодіяльних 
композиторів Кіровоград- 
щини. Гості відверто при
зналися, що, навіть зазда
легідь знаючи про творчі 
здобутки кіровоградських 
самодіяльних музик, все 
ж не могли передбачити 
такого успіху наших зем
ляків на сцені Палацу 
культури імені Жовтня за
воду «Червона зірка», де 
відбувся концерт після 
першого дня роботи семі
нару. Особливо ж сподо
балися гостям кращі хо
рові колективи області, 
які ілюстрували музичні 
твори.

Багато творів місцевих, 
кіровоградських, компо-

зиторів виконував на сце
ні хор музично-педагогіч
ного факультету педінсти
туту імені О, С. Пушкіна. 
Над притихлою аудито
рією слухачів линули ме
лодії творів О. Смолян- 
ського, П. Брозченка, 
Д. Дейнеги — наших зем
ляків.

Самобутнім, криштале
во-чистим співом прикра
сили вечір-концерт хоро
ві колективи Олександ
рійської музичної школи 
міста Олександрії та «Со
ловушка» Кіровоградсько
го міського Палацу піоне
рів та школярів імені 
В. І. Леніна.

Високим професійним 
рівнем позначена була 
виконавська майстерність 
самодіяльного народного 
хору «Барвінок» Кірово
градського ремзаводу 
«Укрсільгосптехніка», яким 
керує наш відомий ком
позитор О. Смолянський,

Порадували гостей вда
лими виступами на сцені і 
учасники самодіяльної на
родної хорової академій» 
ної капели Маловискіа- 
ського районного Будин
ку культури на чолі а 
П. Бровченком.

Цікаво, з добрим му
зичним смаком виконуваа 
твори В. Скляра самоді
яльний народний хор «Ве
селка» Будинку культури 
Олександрійського елек
тромеханічного заводу під 
керуванням автора.

А семінар продовжує
ться зустрічами, розмова
ми, новими творчими тур
ботами музик республіки, 
щирими захопленнями від 
вражень на кіровоград
ській землі,

А. НЕЧИТАИЛО,
м. Кіровоград.

ту педінституту,

музично • педаго

гічного факульте«

Виступає хор

об’єднання самодіяльних композиторів Донеччини, вітає 
учасників республіканського семінару від імені журналістів 
нраїни,
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Кіровоградський Інститут сільськогосподарського маїпннобудування

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
«А 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Нікопольське іірофесвііпо**
технічне уЧНЛИЕЦе Ж» 42

І

НА ФАКУЛЬТЕТИ:

сільськогосподарського машинобудування (денна фор
ма навчання) за спеціальностями; сільськогосподарські 
машини, будівельні і шляхові машини та устаткування, 
електропостачання промислових підприємств, міст і сіль
ського господарства;

механіьо-машннобудівиий (денна формз кавчання) за 
спеціальністю: технологія машинобудування. металорі
зальні верстати та інструменти;

ремоі'тнО’техно^тоіічний (денна форма навчання) за 
спеціальйостямн* сільськогосподарські машини (спеціа
лізація: організація і технолоіія ремонту машин);. ма
шини і технологія ливарного виробництва; мтппнии і тех
нологія обробки металів тиском:

вечірнії) (для мешканців м. Кіровоіраяа) за спеціаль
ностями: технологія машинобудування, металорізальні 
верстати і інструменти; машини і технологія ливарного 
виробництва; машини і технолоіія обробки металів тис
ком; сільськогосподарські машини — спеціалізація: ор
ганізація і технологія ремонту машин; сільськогоспо
дарські машини; будівельні і шляхові машини та устат
кування; електропостачання промислових нілпрпємств. 
міст та сільського господарства;

загальнотехнічний (тільки для осіб, які прожнввють у 
Кіровоградській області; для мешканців м Кіровограда 
павчапня за вечірньою системою, для приїжджих — за 

■! заочною) з групами таких спеціальностей: енергетика, 
машинобудування і приладобудування, електронна тех
ніка, елехтроприладооудуваяпя та автоматика, радіо
техніка. технологія продовольчих продуктів, технологія 
товарів широкого вжитку, будівництво, транспорт, еко
номіка.

Додатково з спеціальностями груп ОТФ можна озна
йомитися в інституті.

Прийом заяв на вечірній та загальпотехшчинй фа
культети з 20 квітня по ЗІ липня, нз денні — з 20 черв
ня по 31 липня.

Вступні екзамени: на дечлі факультети — з 1 по 20 
серпня, нз вечірній тз загаль’іОіехнічиїїи — з 14 по 25 
липня (перший потік) і з 7 по 18 серпня (другий логік).

На спеціальності денних, вечірнього та загальнотехнічиого фа
культетів (по групах спеціальностей: енергетика, машинобуду
вання іа приладобудування, електронна техніка, елекіропрії.іа- 
добудуваніїч та автоматика, радіоісхніка, будівництво, транс
порт, економіка зазначених груп спеціалм ос гей) здаються екза
мени і МАТЕМАТИКИ (письмово та усно), ФІЗИКИ (усно). 
УКРАЇНСЬКО! .МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ або РОС ІЙСІ.КОЇ МО
ВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (письмово).

Особи, ямі закінчили середню школу із золотою або срібною 
медаллю, технікум або середнє профтехучилище з відзнакою, 
складають один екзамен з математики (усно).

На інші груші спеціальностей заі альн.нехнічноїс фа
культету (технологія продовольчих продуктів техноло
гія товарів широкого вжитку, економіка зазначених груп 
спеціальностей) здаються екзамени з хімії (усно), мате
матики (усно), фізики (усно),.української мови та літе
ратури або російської мови га літератури (письмово).

Особи, які закінчили середню школу із золотою і 
срібною медаллю, технікум або сеоеднє профтехучили
ще з відзнакою складають однії екзамен з хімії (усно).

• Вступні екзамени проводяться згідно програм серед
ньої загальноосвітньої школи.

При вступі до інституту подаються документи: заява иа ім’я 
ректор? і, за значениям обраної спеціальності (на бланку інсти
туту); документ про середню освіту в оригіналі (атестат або 
диплом і кктадко'о): працюючим — ein яг з трудової (колгосп
ної книжки): медична довідка (форма № 2S6): чотири фотокарт
ки розміром 3x4 см (без головного убору, з кутком справа вни
зу): характеристика аля вступу до пузу, підписана керівником 
підприємства, інколи, установи, правління колгоспу, скріплена 
печаткою.

Пзспорі або довідку сільради, військовий квиток або приписне 
свідоцтво подають особисто.

Особи, які вступають на навчання з відривом від ви
робництва в наступні роки після закінчення середнього 
закладу, повинні мати стаж практичної роботи не менш, 
ніж 6 місяців за кожен рік, коли' вони не вчилися.

На час’ екзаменів вступники па денні факультети за
безпечуються гуртожитком. Зараховані на денне на
вчання одержують стипендію та гуртожиток на загаль
них підставах.

Приймальна комісія працює з 9.00 до 19.00 щоденно 
(крім неділі).

Адреса інституту: 316017, м. Кіровоград-17, проспект 
Правди. 70а, інститут сільськогосподарського машино
будування

Приймальна комісія (тел. 3-96-64), кімната № І ІЗ.
РЕКТОРАТ.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
«а 1975-1976 . «

навчальний рік

для навчання
за спеціальностями:

зі строком навчання 
І рік: геслярі (лише 
юнаки); муляри. (юна
ки і дівчата); електро- 
зварюзальшікн (юнаки 
і дівчата);

зі строком навчання 
З роки: арматурники- 
електрозварювальнії к н 
(юнаки і дівчата); 
столярі будівельні 
(юнаки); муляри-мон- 
тажпики . конструкцій 
(юнаки і дівчата); мон
тажники по монтажу 
Сталетих і залізобетон
них конструкцій (юна
ки); малярії будівельні 
(юнаки і дівчата); шту
катури. облицювальнн- 
кя-плитковики (юнаки 
і дівчата).

Учні, які навчатиму
ться гри роки, крім 
обраної спеціальності, 
одержують диплом про 
середню освіту.

В учнлшце прийма
ються юпакн І дівчата 
віком від 15 років і 
старші з освітою пе 
нижчого, ніж за 8 кла-

сів. Училище забезпе
чує учнів гуртожитком, 
харчуванням та обмун
дируванням безкош
товно. :

Особи, демобілізова
ні з лав Радянської. 
Армії, одержують сігн-'Т 
пендію у розмірі 1-го 
тарифного розряду. •

Для вступу до учи
лища необхідно подати 
такі документи: Сві
доцтво про освіту, сві
доцтво про народжен
ня або паспорт, довідку 
з місця проживання і 
про склад сім'ї, харак
теристику зі школи або 
з останнього місця ро
боти, шість фотокарток 
розміром 3X4 см, до
відку про щеплення.

Початок навчання з 
1 вересня 1975 року.

Адреса училища: Ні
кополь. проспект Лені
на, 16. їхати автобусом 
№№ 5. 7, 18, 22, 24, «А», 
«Б» до зупинки «Уві- і 
вермаг».

ДИРЕКЦІЯ.

Міське СІІТУЛ» 14 
м. Суходольська

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

в

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує дипломованих спеціалістів та
ких професій: машиністів електровозів, машиніс
тів гірничих виймальних машин, електрослюса
рів, прохідників.

За роки 
диплом за 
дасть вам 
конкурсом.

Училище має хорошу навчально-матеріальну базу. 
Навчання і; обладнаних кабінетах, лаборагоріях. на по
лігонах. В училищі є спортппішй та актовий гали, ста- 
йіои, спортивні майданчики. Тут працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності: хоровий, драматичний. во
кальний. духових інструменіів, естрадний. Функціону
ють спортивні секції: з футболу, баскетболу, боксу, 
настільного тенісу, боротьбі», шахоїіо-шашкова. судно- 
моїгльна, парашутна, стрілецька.

Зараховані до училища забезпечуються триразовим 
безкоштовним харчуванням, парадним одягом, спецодя
гом. безкоштовно користуються гуртожитком і всіма 
комунальними послугами, а такой: посібниками і спор
тивним іивеїі гарем. в училнші систематично організо
вуються екскурсії і походи місцями революційної, бо
йової і трудової слааи радянського народу.

Учні, що закінчили 10 класів, можуть здобутв 
такі спеціальності: машиніста електровоза, елек
трослюсаря. Строк навчання 1.5 року. За період 
навчання виплачується стипендія в розмірі 37 
карбованців, а під час проходження практики — 
.33 проценти заробітної плати Учні, які закінчи
ли училище па «-відмінно», направляються у ви
ші учбові за <ладя.

При вступі до училища необхідно подати такі 
документи: заяву на ім’я директора, автобіогра
фію. 6 фотокарток розміром .3/4 см, довідку 
про стан здоров’я (форма 286). довідку з місця 
проживання, документ про освіту.

Пзспорт і військовий квиток пред’являються 
особисто.

навчання в училищі ви одержите 
спеціальністю та середню освіту, що 
можливість вступати до вузів поза

Початок занять І вересня 1975 року.
Наша адреса: Ворошиловградська область, 

м. Суходольськ, вулиця Блюхера, МСЙТУ № 14.
ош

II
В

Полтавський інжеперно-ІВудівсльниіі інститут
До заяви додаються: до

кумент про середню освіту, 
характеристике, витяг з тру
дової книжки (для тих, хто 
працює), медична довідка 
(форма 286) та чотири фото
картки розміро/д 3X4 см.

Заяви подавати на ім’я рек
тора інституту на адресу: 
314601, місто Полтава, Пер- 
шотравневий проспект, 24. 
Інженерно-будівельний інсти
тут. Приймальна комісія.

РЕКТОРАТ.
іГГ І || І ііНТРІІИііЧЧІ І I і І І .......

м.

оголошує прийом студентів 
на перший курс денної фор
ми навчання зв спеціальнос
тями: архітектура, промисло
ве та цивільне будівництво, 
сільськогосподарське будів
ництво, теплогазопостачання 
та вентиляція, водопостачан
ня та каналізація.

вступники на всі спеціаль
ності, крім «архітектури», 
складають вступні екзамени 
з математики (письмово та 
усно), фізики (усно), україн
ської або російської мови та

літератури (твір). На спеці
альність «архітектура» — ек
замени з таких дисциплін: 
малювання, креслення, ма
тематика (усно), фізика (ус
но), українська або російська 
мова та література (твір).

Особи, нагороджені 
(срібною) медаллю, а 
хто закінчив середні 
заклади з дипломом з 
і кіо складе екзамени
інки (письмово), а на архітектур
ний факультет — з малювання — 
на «відмінно», від решти екзаме
нів звільняється.

золотою 
також ті. 
спеціальні 
відзнакою, 
<з матема-

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

Заяви приймаються з 20 
червня по Зі липня. Вступні 
екзамени з 1 по 20 серпня.

Ті, хто вступає у вуз в на
ступні роки після закінчення 
середнього учбового закла
ду, повинні мати стаж прак
тичної роботи не менше 6 мі
сяців за кожен 
ни не вчилися.

рік, коли вс-

період скла- 
екзаменів за-

Приїжджі на 
дання вступних 
безпечуються гуртожитком.

S2

з олер-

Приймаються учні па такі спеціальності: тракторпети-ма- 
шииістн широкого профілю з одержанням середньої освіта 
(строк навчання 3 роки); трактористи» машиьісти широкого 
профілю з кваліфікацією слюсаря по ремонту сільськогоспо
дарської техніки (строк навчання 2 роки): механізатори тва- 
рипяпиькпх ферм з кваліфікацією електромонтера
жаниям середньої освіти (строк навчання 3 роки); тракто- 
рпсти-машивїсти ПІ класу (строк навчання І рік); 
риств-машиніетн III класу (строк навчання 8 місяців): кова- 
лі-газозварюзальннки (строк навчання 1 рік): майстрв-па- 
ладчпкн для технічного догляду за машинами і обладнанням 
тваринницьких ферм (строк навчання 6 місяців); слюсарі по 
монтажу, експлуатації і ремонту обладнання тваринницьких 
ферм з кваліфікацією електромонтера (трирічний строк на
вчання з одночасним здобуттям загальної середньої освіти); 
механізатори тваринницьких ферм з кваліфікацією електро-

тракто-

■"г-'

наїїутмв•J

№ 2

Якщо пн хочете одержати середню освіту і 
спеціальності, потупайте до і»о€вціепєцького 
сільського професійно-технічного училища

монтера (трирічним строк вавчання з одночасним здобуттям 
середньої освіти).

В училище приймаються юпики І дівчата.
8 ктас1^И^ЧЯИ^ С,Р°К ,,авчвн,‘я приймаються особи після завінчсипп 

На дворічне І річне навчання щ иймаютьсп особи з освітою за 8-Ю 
класів.

Для вступу необхідно подати такі документи: документ поо 
освіту, свідоцтво про народження (або паспорт), довідку в місця про- 
живаиня, характеристику зі школи, а фотокартки розміром Зх-і см. 

Початок занять 1 вересня.
Ічні забезпечуються безплатним триразовим харчуванням, 

обмундируванням. стипендією, постільною білизною, гуртсн 
жнтком і підручниками.

Випускники училища мають переваги при вступі до вузів. 
Адреса училища: 317220, Кіровоградська область, м. Бобри- 

нець, сул. Димитрова, 1. ССПТУ № 2.

Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, чегвср, 

суботу.

—
«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировогрвл.
До уваги випускників

ДИРЕКШЯ.

316050. ГСП, Кірозоград-50, вул. Луиачарськото, 36. 
їелефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димиїрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, пул. Глінки ?

Кіровоградське професійне торгове училище 
23 травня проводить «День відкритая дверей^. 
Початок о 15 й годині.

Запрошуються випускники десятих і восьмих класів 
загальноосвітніх шкіл міста і області.
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