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У П0ЛЬ0ТІ-«С0ЮЗ-18» К|

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРО
24 іранця 1975 року о 17 годині 58 хвилин 

московського часу u Радянському Союзі 
проведено запуск космічного корабля «Со
юз-18», пілотованого екіпажем у складі 
командира корабля Герои Радянського 
Союзу, льоїчнка-космонапта СРСР, під
полковника Климука Петра Ілліча і борг- 
інженера Героя Радянською Союзу, льот- 
чика-космонапта СРСР Севастьянова Віта
лія Івановича.

Метою запуску корабля «Союз-18» е 
проведення дальших експериментів з орбі
тальною науковою станцією «Салют-4», 
початих 12 січня 1975 року при спільному

польоті транспортного корабля «Союз-17» 
і станції «СалютИ», а також опрацюван
ня окремих елементів І систем корабля в 
різних режимах польоту.

З кораблем «Союз-18» встановлено стій
кий радіо- і телевізійний зв'язок.

Самопочуття обох космонавтів добре. 
Бортові системи працюють нормально, у 
відсіках підтримуються умови, близькі до 
земних.

Космонавти товариші П. І. Клнмув і 
В. І. Севастьянов приступили до виконан
ня програми польоту.
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V!! ОБЛАСНОГО

КОНКУРСУ МАЙСТРІВ

ЛІДІЯ ЩЕРБИМ

МАШИННОГО ДОЇННЯ

СТАЛА КОМСОМОЛКА

Понад дві тисячі молодих 
доярок області виборюють 
нині призи газети «Молодий 
комунар» «Першій чотири
тисячний Кіровоградщини» 
та «Кращому комсомоль
сько-молодіжному колекти
ву МТФ області». Більшість із
брали участь у районних конкур
сах майстрів машинного доїння, а 
найдосвідченіші захищали честь 
своїх районів на обласному кон
курсі, який щойно 
обласній дослідній 
дарській станції.

— Першого дня, 
тував хід змагання 
технік обласного управління сіль
ського господарства Петро Івано
вич Загреба, — визначилися пере
можці груп — шість майстрів, які 
вийшли до фіналу.

І ось фінал. Поряд із досвідче
ними майстрами машинного доїн
ня Т. Животооською (колгосп 
імені Шевченка Ульяновського 
району), Н. Пучковою (колгосп 
імені Куйбишева Світловодського 
району), дояркою колгоспу імені 
Ватутіна Новоукраїнського району 
В. Підвальною та Г. Пересунчан 
(колгосп «Україна» Гайаоронсько-

V— __

закінчився на 
сільськогоспо-

— прокомен- 
ГОЛОБНИЙ 300-

го району) — комсомолка облас
ної дослідної сільськогосподар
ської станції Лідія Щербина та 
молодий комуніст із колгоспу 
імені XX з'їзду КПРС Бобринець- 
кого району 
ська.

Природно, 
лоді доярки, 
хвилювалися, 
рольне доїння. Проте провели 
його бездоганно і стали призера
ми змагань. Найвищого успіху до
сягла комсомолка Лідія Щерби
на — переможець конкурсу. Га
лина Старошельська була тре
тьою, а на другому місці — Віра 
Підвальна із Новоукраїнського ра
йону.

Читачам «Молодого комунара» 
добре відоме ім’я Лідії Щербини, 
яка брала участь у з?лаганні за 
приз, встановлений газетою. По
заминулого та минулого року ії 
прізвище неодноразово друкува-

Галина Старошель-

що саме вони, мо- 
більше від інших 

розпочинаючи конт-

лося серед десяти прізвищ кра
щих молодих доярок області. Ми
нулого року Лідія Щербина стала 
чотиритисячницею. Вона — член 
комсомольсько-молодіжного ко
лективу МТФ, який очолює груп- 
комсорг Володимир Гуцуляк. Лі
дія вважає, що саме подруги по 
роботі допомогли їй перемогти а 
конкурсі майстрів машинного до
їння.

— Ось вже понад два роки я 
слідчую за змаганням молодих 
доярок області. Чула про здобут
ки Олі Козаченко. Хочу зустріти
ся із нею, — поділилася своїми 
найближчими планами Л. Щерби
на. — 1 е мрія — стати п’ятитисяч- 
ницею.

Ю. Л1ВАШНИКОВ.

11а фото: переможці VII обласно
го конкурсу майстрів машинного доїння 
(зліва направо): Галина СТАРОШЕЛЬ- 
СЬКЛ, Лідія ШЕРПИ НА та Віра ПІД
ВАЛЬНА.

- Фото автора.

Колективу редакції, 
авторському активу і читачам 

«Комсомольской правды»
Дорогі товарний!
Сердечно поздоровляю вас з п'ятдесятиріччям з 

дня виходу першого номера «Комсомольской праз
дна. Партія високо цінить великий вклад газети у 
виховання молодого покоління в дусі комуністичної 
ідейності, відданості безсмертним ленінським запові
там. славним революційним, бойовим і трудовим 
традиціям радянського народу. «Комсомольскую 
правду» можна назвати полум'яним комсоргом бага
тьох поколінь радянської молоді. Мільйони юнаків 
і дівчлт справедливо вважають її сеоїм другом і на
ставником.-

Сторінки «Комсомольской правды» — яскравий, 
хвилюючий літопис героїчних трудових і бойових 
справ Ленінського комсомолу, всієї нашої славної 
молоді. Вони відобразили великий подвиг тих, хто 
будував Комсомольськ-на-Амурі і Магнігку. Туркснб 
і Днілрогес. створював перші колгоспи, ніс у маси 
культуру і знання. Вони розповідають про мужність 
і "відвагу тих. хто на фронтах війни і в тилу кував 
перемогу над фашизмом, хто піднімав з руїн міста і 
села, прокладав першу борозну на цілині і першу 
трасу в космосі. І в наші дні газета активно мобілі
зує мозоль на найбільш ударні ділянки комуністич
ного будівництва.

Ленінський заповіт «Вчитися комунізму!» був і за
лишається головням девізом юності, яка має продов
жити боротьбу старших поколінь за побудову кому-' 
містичного суспільства. Обов’язок журналістів усієї 
комсомольської преси — надихати молодь на вико
нання цього заповіту, на нові звершення, всіма сила
ми підтримувати її ініціативу і ентузіазм.

Від душі бажаю колективу «Комсомольской прав-! 
ЛЫ», її авторському активу нових трорчих успіхів. 
Будьте по-молодому завзяті, пишіть ще яскравішої 
цікавіше, глибше вникайте в життя, палко підтримуй
те все нове і прогресивне, сміливо боріться проти 
всього, що перешкоджає нашому рухові вперед. 
Активно пропагуйте кращий досвід кличте молодь 
на передові рубежі соціалістичного змагання за до
строкове виконання п'ятирічки, гідну зустріч XXV 
з’їзду нашої партії.

Хан ваша праця і далі служить благородній справі 
комуністичного творення!

Л. БРЕЖНЄВ, 
Генеральний секретар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

II АПРИКІНЦІ 1972 ро- 
ку автору цих ряд

ків довелось побувати в 
Німецькій Демократич
ній Республіці. В колі ні
мецьких колег ми гово
рили про свої журна
лістські справи, обміню
вались досвідом роботи, 
знайомились з газетами, 
що видаються в дружній 
країні. Я запитав одного 
з журналістів про стат
тю «Дума про хліб» 
Олександра Гіталова, 
яку було надруковано в 
«Правде Украины», а по
тім в багатьох газетах 
нашої країни.

— Так, читали, читало 
статтю вашого тачаповптого 
механізатора, — сказав ні
мецький колега. І додав: — 
Не тільки читали, а й по радіо 
слухали. Західна пропаган
да І на цей раз пе обійшла
ся без боехпі. Одна з захід
них радіостанцій передала, 
що, мовляв, у Росії в зв'ят- 
ку з засухою 1072 року 
наближається великий го
лод, що навіть такий відо
мий російський Інженер-.ме- 
хапізатор. нк Гіталов. і той 
виступив у газетах зі стат
тею, в якій скаржиться, що 
У нього нема хліба.

Повернувшись з ІІДР. я 
невдовзі побував у селі Ко
миші патому 
ського району, _ ...
працює прославлений 
пізаюр країни двічі 
Соціалістичної Праці, 
тут Верховної Ради ...... 
Олександр Васильович Гіта
лов. Розповідаю йому про 
почуте. Олександр Васильо
вич щиро сміється, а потім 
говорить:

— Наші Ідейні вороги ба
жане вилають за дійсність І

Нопоукраїн- 
де жиле * 

меха- 
Г -рий 
nenv- 
СРСР

видумують такі нісеннтниці, 
що будь-кого можуть роз
смішити. А того вони, на
певне, і не знають, що на
віть в посуш.іниі роки меха
нізатори нашої бригади зби
рають з кожного гектара по 
30—35 центнерів пшениці, по 
50—60 — кукурудзи, по 20— 
соняшнику, по ■230—270 — 
цукрових буряків.'Тому, іцо 
тепер, я б сказав, погоду 
роблять механізатори. Хочу 
підкреслити таку деталь: з 
ножного гектара посіву зер
нових наш колгосп в тому ж 
таки 1972 ропі продав май
же по двадцять центнерів 
зерна. Тобто стільки, скіль
ки мн ще недавно взагалі 
збивали з кожного гектара 
иосіву. Чим з’ясувати тс, 
іцо в єдиноборстві з приро
дою мн виходимо перемож
цями? Тим, що люди 
озброєні знаннями, доброт
ною технікою, творчо засто
совують агротехніку. Вони 
па ділі довели, що все лю
диною ставиться І все лю
диною славиться. Добре про 
не сказав Л. І. Брежнєв: 
погода погодою, а робота 
роботою. Що вірно, то вірно.

Слухаю я Олександра 
Васильовича, цього не- 
перевершеного академі
ка поля і механізатор
ської справи, і захоплю
юсь його мудрістю, його 
одержимістю, великою 
внутрішньою енергією, 
яка народжується вели
кою метою. Такі люди і 
гори перевернуть, і ріки 
повернуть в зворотньому 
напрямку, і на камені 
колос виростять.

Гіталов. Нема, напев
не, в нашій країні лю
дини, яка б не чула про 
ню чудову людину-тру-

_________________________

ТАЛАНОВИТИМ

НАСТАВНИК
МЕХАНІЗАТОР,

МОЛОДІ
27 травня—60 років від дня 
народження О. В. Гіталова

дівника. Понад сорок 
років віддав він механі
заторській справі. Ко
лишній босоногий пасту
шок місцевого куркуля, 
який з семи років стаз 
заробляти свій хліб, за 
роки Радянської влади 
аиоіс до прославленого

керівника передової 
тракторної бригади, дер« 
жавною діяча. Ініціатив
на, думаюча людина, він 
твор >о підходить до 
будь-якої справи, шукає 
і знаходить шляхи по
ліпшення роботи, засо
би підвищення врожаїв.

Скільки починів за ці 
роки народилось в очо
люваній Олександром 
Васильовичем бригадії 
Комплексна механізація 
на вирощуванні просап
них культур. ^Двозмінне^ 
використання^ техніки. 
Заправка в борозні^ В!тт~_ 
першим у країні освоїв^ 
зелені квадрати, а пбпм~ 
першим застосував більш 
прогресивний пунктир-., 
ний спосіб сівби куку
рудзи. Ущільнюючі по
сіви. Пристосування для 
внесення добрив з од
ночасним висівом насін
ня (коли ще сівалки ви
пускались без цих при
стосувань). Боронування 
ги засіб боротьби з 
бур'янами... Всього і не 
перелічиш. І все, що на
роджувалось у гіталов- 
ській бригаді, відразу 
знаходило собі прописку 
в інших тракторних 
бригадах —- в області, 
республіці, країні. І так 
з року в рік, з року в 
рік. Досвід, знання спра
ви, глибоке проникнен
ня в усі тонкощі виро
щування високих вро
жаїв дали Гіталову мож
ливість сформулювати, 
як закон, як аксіому, 
п’ять необхідних умов 
успішної роботи: кадри, 
техніка, насіння, добри
ва. висока агротехніка.

Про що б не розпові
дав Олександр Васипьо-

вич, обов’язково зро
бить наголос на вирощу
ванні зернових культур, 
мовляв, зерно — усьо
му голова. Бригада ви
рощує високі врожаї 
озимої пшениці — на 
окремих масивах паро
вих площ тут збирають 
по шістдесят центнерів 
зерна цієї культури з 
гектара.

РОЗПОВІДАЮЧИ про 
Гіталова. маєш на ува

зі не лише його одного, як 
бригадира, як особу. Бо гі- 
таловська бригада — це 
школа передового досвіду, 
це розсадник всього нового: 
ї в вякоонстанні техніки, І в 
агрономії. І в організації 
праці людини.

Якось одного древньо- 
грецького філософа запита
ли: де все твов багатство? 
Він відповів: ось воно, має 
багатство. І назвав багато 
своїх учнів, які продовжу
ють його справу. Цей кла
сичний діалог я згадав під 
час останньої нашої розмо
ви з Олександром Васильо
вичем. Не буду наводити 
цифри показників роботи 
бригади, очолюваної тала
новитим механізатором: во
ни загальновідомі. Скажу 
про інше, про ГІталова-на- 
сгавника. про Гіталова-вчи- 
теля І вихователя молоді.

На одній обласній нараді 
Олександр Васильович, під
креслюючи важливість взає
модопомоги. сказав:

— Іншому допоможеш —• 
сам сильнішим станеш.

Це — кредо усієї багато
гранної роботи арославлепр- 
го бригадира.

w

І
|і

(Закінчення 
на 3-й стор.).
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Рейд „МК“ і обласного штабу „КП

А ЩО СКАЖЕТЕ
СЬОГОДНІ?
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сппяиЛ .тЛаЛ, П.Єрші,й свкРеІ*Р Райкому комсомолу Олександр ПЕРЕСУНЬКО (другий 
справа) вручав мандат иное ті молодим механізаторам колгоспу «Україно».

У ВЕРЕСНІ минулого року «Мо
лодий комунар» (газета № 114) 

під заголовком «Як загубили брига
ду?» вмістив рейдовий матеріал об
ласного штабу «Комсомольського 
прожектора». У ньому критикува
лася Повоархапгсльська ПМК-245 
тресту «Кіровоградсільбуд», яка 
низькими темпами споруджувала 
навчальний корпус Головаиівського 
профтехучилища № 8.

Через два місяці до редакції на
дійшла відповідь начальника тресту 
А. А. Салгана. Вій погоджувався з 
об’єктивністю критики і повідомляв: 
«Одна з головних 
причин відставан
ня — відсутність 
автотрансп о р т у. 
Голованівс ь к и й 
райвиконком до
помогти не міг, 
оскільки автотран
спорт був зайня
тий на вивезенні 
врожаю». І наос- 
танок оптимістич
но запевнив: «За
раз вживаються 
заходи по укомп
лектуванню будо
ви необхідною кількістю робітників 
та механізмів». Не знаємо, який зміст 
вкладав у це повідомлення тов. Сал- 
ган, але ми зрозуміли цс як нале
жить: критику врахували, виправ
ляємось, темпи будівництва підви
щимо до норми.

Минуло ще півроку. І до штабу 
«КП» надійшло нове повідомлення 
з Голованівська: па будівництві на
вчального корпусу ледве закінчують 
монтаж фундаменту. За перший 
квартал цього року освоєно 54 ти
сячі карбованців капіталовкладень 
при плані 73 тисячі.
І ОСЬ ми знову на об’єкті. Деся- 
• та година ранку, чудовий со
нячний день — тільки працюй! Про
те нічого подібного поки що не вид
но. 32 будівельники розбрелися по 
іернторії. Одні займаються класич
ною боротьбою, інші обмінюються 
анекдотами, група дівчат зібралася 
у вагончику — па очах сльози, го
туються писати заяви про звільнен
ня з роботи.'

Просимо пояснити цей намір. Ма
рія Вареник, Люба Балашок, Марія 
Міітюк минулого року закінчили 
Ульяновське МИТУ № 11, здобулй 
третій розряд мулярів-штукатурів. 
Просили дирекцію дати направлен- 
ня в свій рідшій район, і ось ре
зультат: втративши віру в своїх ке
рівників на будові і водночас пова
жаючи свою професію, вирішуютьжаючи свою професі 
залишити ПМК-245.'

— Навчаючись в. училищі, — го
ворять дівчата, — ми відчували се
бе людьми потрібними, знали, що 
нас чекає будова, комсомольська 
організація виробництва, наставни
ки. А довелося побачити одні непри
ємності. Складається враження, що 
головний інженер мехколони Григо
рій Оішсимович /Кердій нас взага
лі за людей не вважає. На запитан
ня відповідає грубістю, інколи на
віть вульгаризмами.

— Не знаємо, як бути з обміном 
комсомольських документів, — го
ворить Марія Вареник. — Вісім мі
сяців працюємо, але па обліку по 
стоїмо. Куди нести документи? Жи
вемо п працюємо ми в Голованів- 
ську, але де ж знаходиться комсо
мольський комітет ПМК-245?

Знайомимося з виконробом Іва
ном Гнатовичем Нпконовпм. ІІа за
питання, чому будівництво йде та
кими повільними темпами, той від
повідає:

— А які ж будуть темпи, коли до
водиться робити не по роду служ
би, а по роду дружби: чи то привез
ти на об’єкт цеглу, чи залізобетон— 
іди кланяйся сусіднім організаціям 
чи навіть попутнім водіям. Ну, ви
ручили нас пару разів автопідпрп- 
ємство 10033 і Головапівське рай- 
об’єднаппя «Сільгосптехніка», але 
на цьому ж далеко не в’їдеш...

Чи ж тільки в транспорті справа?
— Який там буде інтерес до ро

боти, — говорить бригадир штука
турів Лідія Олександрівна Терешо- 
нок, — коли бригаді відмовляють в

елементарному. Працювали ми не
давно на будівництві побуткомбіна- 
ту в Головапівську. Там найняли 
трьох приїжджих спеціалістів. Вони 
штукатурили, а ми за ними (брига
да — дванадцять чоловік), ходили 
з віниками й ганчірками. У них за
робіток за двісті, у нас — ледве 
шістдесят — сімдесят.

— Шість років працюю в ПМК- 
245, в одній і тій же бригаді, — го
ворить А\арія Антонівна Мальце
ва. — Обрали мене профгрупоргом. 
Проте ні поради, пі консультації 
мені ніхто не дав. Не знаю, навіть, 
де знаходиться моє безпосереднє 
керівництво. Пройшли свята — і 
8 Березня, і Перше травня, а нас 
ніхто навіть не привітав.

Можливо, не така гостра потреба 
у навчальному корпусі, другорядний 
цей об'єкт? ... - • •

— Корпус потрібен, як повітря, — 
говорить директор профтехучилища 
Генпадій Петрович Рибак. — Комі
тет комсомолу зараз розгортає про
паганду хліборобських професій. 
Але яку ж предметну розмову у се
бе на місці ми можемо вести з при
їжджими школярами, коли діючий 
сьогодні навчальний корпус — тіс
ний, місць в гуртожитку не виста
чає, більшість учнів живе на квар
тирах в не зовсім привабливих умо
вах. Отака наочна агітація! Все не
обхідне для будівництва виділяємо, 
допомагаємо і робочою силою, і, но 
можливості, — технікою. А резуль
тати... Бачите самі.

ТО ЯКУ Ж відповідь вн приго
туєте цього разу, товаришу 

Салгаи? ІІа кого киватимете зараз? 
Чи знову па жнива? Непогано бу
ло б цей жест викопати спершу пе
ред дзеркалом — тоді, здається, він 
приіішовся б за адресою...

Рейдова бригада: В. ОРЕЛ— 
заступник голови обласного 
штабу «Комсомольського про
жектора», інструктор обкому 
комсомолу, В. КАСЯНЧУК — 
секретар комітету комсомолу 
СПТУ № 8, О. МЕЛАНИЧ — 
начальник штабу «Комсомоль
ського прожектора» СПТУ №8, 
ЛІ. ІВАІІЧЕНКО — крановщик 
баштового крану, працівник 
Кіровоградського У ЛІ Б; О. РА
КІВ — спецкор «Молодою ко
мунара».

на*

кнх умовах, як у нас: в колгоспах з 
кількома відділками.

До думки Анатолія приєднується 
----------- 1 організації

Сторінка 
обласного штабу 
Комсомольського 

прожектора“ 
Випуск № 2

АКТИВНО ПРАЦЮЄ 
ШТАБ «КОМСОМОЛЬСЬКО
ГО ПРОЖЕКТОРА КІРО
ВОГРАДСЬКОГО ЦУМу( 
«ПРОЖЕКТОРИСТИ» ЩО
МІСЯЦЯ ПРОВОДЯТЬ 
РЕЙДИ, У ЛИСТІВКАХ 
ВИСВІТЛЮЮТЬ IX РЕ
ЗУЛЬТАТИ.

НА ФОТО: ЧЛЕНИ ШТА
БУ «КП» ВІКТОРІЯ ХУДЯ
КОВА, ЛАРИСА ПОГРІБ
НА, ТЕТЯНА ГОРКУШ.А 
ВИПУСКАЮТЬ ЧЕРГОВИЙ 
НОМЕР «КОМСОМОЛЬ
СЬКОГО ПРОЖЕКТОРА», 
Фото Ю. Л1ВАШНИКОВА.

ІНТЕРВ’Ю НА ПРОХАННЯ 
«МОЛОДОГО КОМУНАРА» 

ВЗЯЛА ДРУГИЙ СЕКРЕТАР 
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО 
РК ЛКСМУ ЛІДІЯ ЧУБКО

Коли я поставила таке питання 
чальнпку штабу «КП» колгоспу імені 
XXII з’їзду КГІРС Анатолію Щербаню, 
вій відповів:

— Вважаю, що «прожектор» повп- ............................
неп бути активним помічником партій- СЄ!фетгф комсомольської (. 
пої організації нашого господарства у міжколгоспбуду -Петро Хоружий:

— Гострішим повинен бути кожен 
виступ, кожен захід «Комсомольського 
прожектора». Недоліки треба висвітлю
вати частіше, нехай нДвіть передових 
господарств чи підприємств, називаючи 
конкретні імена і посади винуватців. 
Тоді і вжиті заходи у відповідь на 
сигнали теж будуть конкретними. Наш 
штаб «КП» переглядає свою роботу са
ме в цьому плані. Пробуємо не тільки 
висвітлювати недоліки, а й перевіряє
мо, як же подіяв ; прожектор» на їх ви
правлення. А тепер у мене побажання 
обласному штабові «Комсомольського 
прожектора» і сторінці «КП» в «Моло
дому комунарі» — висвітлювати, як 
практично втілюється те, про що ми 
читаємо в розробках і рекомендаціях.

♦ # *
Інтерв’ю другого секретаря Доброве- 

личківського райкому комсомолу під
казало редакції необхідність повести 
в газеті розмову про те, яким бути 
«Комсомольському прожектору». 1 в 
сьогоднішньому номері, комсомольські 
дозорці, до вас кілька запитань анкети 
«Молодого комунара».

боротьбі з проявами безгосподарності, 
марнотратства, порушень трудової і 
громадської дисципліни. Правління 
колгоспу завжди прислухається до 
сигналів «КП». Так, слідами рейдів, які 
виявили перегрівання насіння соняш
нику, залежування фуражної куку
рудзи, партійна організація, правління 
колгоспу вжили негайних заходів. 
Головне в роботі «прожектористів» ■— 
не тільки виявити недоліки і порушен
ня, а, перш за бсс, попередити їх. Але 
нашому загонові дозорців не. завжди 
це вдається через деякі обставини. По- 
перше, хочеться, щоб «прожектористи» 
постійно вчилися, як секретарі первин
них комсомольських організацій. Щоб 
семінари паші не перетворювалися в 
чергове «накачування», щоб на них 
нам показали приклад, дали рекомен
дації, як же практично усунути 
ліки, яким шляхом добиватися 
иення поставлених завдань.

Тому поява в «Молодому 
парі» сторінки «Комсомольський 
несуть «прожектористи» — справа дуже 
потрібна. Взагалі, хотілося б дізнатися, 
як проводяться рейди «КП» саме в та-

недо- 
здійс-

кому- 
дозор

ПРОЖЕКТОР"—
ЯКИМ ЙОМУ БУТИ

госпу пРаЧювали від час весняно-польових робіт «прожектористи» кол-ницу «Україна» І анпоронського району.

АННЕТА „МИ“
1. На вашу думку, «Комсомольський прожектор» повинен давати бій недо

лікам тільки силою критики? Якщо ні, то чому? Як ви в цьому плані дивитесь 
на пози і явні приклади?

2. Чи потрібно на тематичній сторінці «КП» в обласній молодіжній газеті 
друкувати методичні розробки проведення різноманітних заходів дозорцями? 
(Так чи ні? І чому?).

3. Чи однаково розподіляються доручення між членами вашого штабу або 
посту «КП»? (Так чи ні? Чому?).

4. Чи «співробітничаєте» з групою народною контролю? (Так. Ні.).
5. Чи не позначилася ваша принциповість «прожекториста» на стосунках з 

друзями? (Так. Ні. Якщо можете, коротко поясніть, чому).
6. Ваша адреса або вашої комсомольської організації, ім’я, стаж роботи в 

«Комсомольському прожекторі».
Відповіді надсилайте за адресою:

м. Кіровоград, вул. Луиачарського, 35, редакція газети «Молодий комунар».

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «МОЛОДОГО КОМУНАРА»

„НА МІСЦІ СТІННІВНИ — 
ПОРОЖНЬО"

Під таким заголовком в номері за 29 березня був опублікований мате
ріал рейду обласного штабу «Комсомольського прожектора» В ньому кри
тикувалася незадовільна робота штабів «КП» швейної фабрики оудоое-
монтиого заводу ) Морозівського вуглерозрізу міста Олександрії 5

Як повідомив секретар комітету комсомолу Мор.сзівського вуїлегюзпіп- 
. Окуньков, критика визнана вірною. Обговоривши зауваження пейту го 

мітет і штаб «Комсомольського прожектора» накреслили заход с на поліпшення роботи «КП». Зокрема, зіібов’яЛлн 

ські організації щомісяця представляти інформації про роботу постів Запад складаються акти одразу ж після репдіа, штаб <КПІ щокаїртаїу буде 
Звітувати про проведену роботу перед комітетом комсомолу Ро^побчепі 
СП.ЛЫП заходя проведення рейдів разом з групою каромотоюнтролю

Фото 10. ЛІ ВАШ ПИКОВА.



'27 травня 1975 року
З стор. —■—

POHT“ ПІД МИРНИМ
Обласний фінал „Зірниці“

НЕБОМ у
Тисячі хлопчиків І дівчаток нашої 

області, сотні юнармійськнх загонів 
взяли участь у шкільних і районних 
«Зірницях», 26 команд розіграли пер
шість у зонах області. І ось шість 
кращих команд — восьмикласники 
Солгутівської середньої школи Гай- 
веронського раТіопу, Кіровоградської 
середньої школи Кг 6, Добровелнчків- 
ської середньої школи, семикласники 
Долпнської середньої ШКОЛІ! № І, 
Олександрійської середньої школи 
№ 15, Світловодської середньої шко
ли № 1 мали зустрітися в Кіровогра
ді, де з 23 по 25 травня проходив об
ласний фінал «Зірниці». На 150 кра
щих юнармійців Кіровоградщини че
кали три дні захоплюючих змагань, 
три дні випробувань, три дні надії.

Про перебіг цих подій, про великі 
1 малі перемоги «Зірниці» ми розпо
вімо детально у наступному номері 
«Молодого комунара».

■— Щасливо!
— Повертайтеся з перемогою!
~ Не підкачайте!
Ці слова майже одночасно прозву

чали в різних кінцях області. 1 ци лу
нали вони в селі над притуманеним 
вранішнім Бугом, чн на прохолодних 
асфальтах міста над Дніпром, від 
них займалися хвилюванням серця 
тих, кому були адресовані слова. 
А коли зачинилися дверцята автобу
сів, коли попливли за віконцем і ли
шилися позаду руки друзів, підняті 
у вітанні, рідні усмішки, груди хлоп
чиків і дівчаток сповнилися солодким 
тривожним щемом. Попереду була 
дорога, на кінці якої чекало незвіда
не: три дні напруженої боротьби, три 
дні повної мобілізації зусиль і вмін
ня, і одна, тільки одна перемога, яку 
потрібно здобути саме їм...

ТАЛАНОВИТИЙ 
МЕХАНІЗАТОР, 

НАСТАВНИК 
МОЛОДІ

НА ФОТО: ОСТАННІЙ РУБІЖ «ЗІРНИ
ЦІ» — ВИСОТУ ВЗЯТО! (ФОТО ВГОРІ). 
НАЙБІЛЬШЕ ПРИЗІВ І ЗАГАЛЬНА 
КОМАНДНА ПЕРШІСТЬ ДІСТАЛИСЯ 
КОМАНДІ СОЛГУТІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ШКОЛИ ГАПЕОРОНСЬКОГО РАЙОНУ.

Фото В. ЛАСУНА.

ФУТБОЛ

ПОРАЗКА—ПРИ ПЕРЕВАЗІ
КоМіанда Тирасполя—„Зірка“ 3:2

У черговому турі чемпіонату країни з футболу серед команд 
класу «А» другої ліги кіровоградська «Зірка» трала у Тираспо
лі з місцевою командою. До цієї зустрічі турнірне становище 
цих колективів мато такий вигляд — аЗірка» після восьми ігор 
набрала дев'ять очок і знаходилася на сьомому місці, тирас- 
иояьці провези шість матчів, здобули шість очок і займали чо
тирнадцяту сходинку.

Поєдинок розпочався атаками кіровоградців. На шостій хви
лині сольний прохід Олексія Кацмана закінчився взяттям воріг, 
а через деякий час Сергій Внбііванцев примушує господарів 
вдруге розпочинати з центра поля. Перший тайм закінчився з 
рахунком 2:0 на користь «Зірки». Але він був одночасно І невда
лим для неї, бо одержали важкі травми основні гравці — Ми
кола Головко І Микола Латиш, які більше не продовжували 
боротьбу.

Після відпочинку наші земляки з самого початку мали реаль
ну можливість збільшити результат, aie цим не скористався 
Андрій Карпюк. Згодом ініціативою заволоділи тпраспільці, які 
вдало використовували помилки захисників «Зірки» і забили у 
їх ворота три м’ячі. Фінальний свисток пролунав, коли на табло 
було 3:2 на користь місцевих спортсменів.

В. ШАБАЛ1Н.

(Закінчення).
Але Гіталов не просто до

помагає. Він навчає молодь 
механізаторської майстер
ності, прищеплює їй любов 
до чудової професії механі
затора, прищеплює риси І 
якості, які властиві йому 
самому — любов до праці, 
відданість справі, настирли
вість у досягненні поставле
ної мети, чесність. Людина 
великої душевної щедрості, 
чуйна, по-батьківськи тур
ботлива, він пропустив че
рез свою школу понад два
надцять тисяч чоловік. Те
пер вопп~підом!~—інженери, 
механіки, бригадири трак
торних бригад, прославлені 
трактористи, комбайнери. 
Шість з них — В. С. Ан* 
Дріяшт-ВГТГЗіоторіїин, С7ТГ. 
Чорнобай (всТтри а Кірово
градщини), М. ч>. маиукон- 

- "ськтіЙТВОроиезька область? 
та інші стали Героями Со
ціалістичної Праці,. І

'Ось вОТо, неоцГііеііне ба
гатство Олександра Васильо
вича! Не кожний може по
хвалитись такою спадщи- 
ЛОю.
Л ЛЕКСАНДР Васильо- 
” вич Гіталов відомий 
не тільки як неперевер- 
шений механізатор, але 
і як депутат, справжній 
слуга народу.

Двадцять п'ятий рік О. В. 
Гіталов с депутатом Верхов
ної Ради СРСІ\уЯкі тільки 
питання йому,'як депутату, 
не доводилось вирішувати за 
ці роки? І великі — держав
ні, і на перший погляд, дріб
ні, приватні. Але для 
справжнього депутати, який 
є слугою народу, не буває 
дрібних, другорядних пи
тань. Бо, яке б воно не бу
ло, за ним Гіталов бачить 
Людину, і все зробить, щоб 
і питання вирішити по-люд
ському. Чого це варто, один 
він знає. А знає він І без
сонні ночі — коли людина 
чимось його схвилювала, і 
щастя радості — коли задо
вольнив людині’ І вона від 
усього серця говорить йому 
спасибі. До речі, щасливою 
якраз 1 е людина, яка при
носить щастя найбільшій 
кількості людей.

А як турбується вій про 
землю, про те, щоб вона по- 
юсподарському використо
вувалась. Людина, що на
родилась і виросла а селі і 
віддала десятнліітя сіль
ській праці, Олександр Ва
сильович І сам береже зем
лю. її зелений наряд, і Ін
ших до цього закликає. Ось 
він виступав у Москві на се
сії Верховної Ради СРСР. З 
високої трибуни він гово
рив: до цього часу не вирі
шено питання, хто і коли 
буде пекультипупати підси
пані біля тисячі гектарів

відвалів колишнього Баііда- 
ківського та інших вуглероз
різів Кіровоградської об
ласті. А всього підприєм
ствами комбінату «Олск- 
сандріявугілля» в 2500 гек
тарів землі, що відійшли ву
гільникам, вернули колгос
пам менше п’ятої частини.

Ось такий він, наш 
Олександр Васильович 
Гіталов. До всього' він 
має діло, все його сто
сується. Вболіває за 
справи бригади, кол
госпу, району, області, 
Турбується про людей. 
Завжди і в усьому точ
ний і пунктуальний. Гос
подар слова. Член Пре
зидії Верховної Ради 
СРСР, член ЦК КП Ук
раїни, обкому і райкому 
партії, керівник найкра
щої в країні тракторної 
бригади... І всюди він 
встигає, все у нього ви
ходить чітко, по плану. 
Бо уміло все робить, бо 
живе одними думами і 
помислами — щоб кро- 
куєати вперед і вперед.

»ТРАВЕНЬ буяс зе- 
••• * ленню. Гарною, 
чарівною стала навкруги 
природа. Земля, яку 
причепурив травень, як 
до свята, наче також 
приготувалась вітати сво
го доброго господаря 
О. В. Гіталова з його 
шістдесятиріччям. А ві
тання на його адресу 
ідуть з усіх кінців нашої 
неосяжної країни. Бо ба
гато друзів у знатної лю
дини, бо багатьом допо
міг своїми добрими що
денними турботами. Тож 
і вітають люди прослав
леного механізатора-са- 
мородка з ювілеєм. Ба
жають йому сил — як у 
природі, що пробуди
лась після зимового пе
репочинку. Зичуть йому 
ноаих успіхів у роботі, 
великого людського 
щастя, мільйони радіс
них днів. Від усього 
серця і ми приєднуємось 
до цих побажань. Світ
лих Вам днів, дорогий 
Олександре Васильови
чу! Нового злету в ділах 
ваших славних!

Іван БРАТЧЕНКО.

Відзначено 70 років

ДОРОГАМИ
Творчість Олександра Євдокммо- 

вича Корнійчука, з ім’ям якого 
пов’язані становлення і розквіт ук
раїнського радянського театрально
го мистецтва, — одне з найяскраві
ших свідчень єдності культур брат
ніх народів СРСР, їх взаємозблн- 
жеиня і взаємозбагачення. Нам і 
прийдешнім поколінням драматург 
залишив своєрідну енциклопедію 
життя трудящих Країни Рад за 
півстоліття їх самовідданої бороть
би під керівництвом ленінської 
партії за побудову соціалізму і ко
мунізму.

дня народження О.

ДРУЖБИ
Вихований на багатющій худож

ній спадщині .минулого і сучасного, 
особливо російської класики, благо
творний вплив якої позначився пн 
всій творчості письменника, О. Є. 
Корнійчук збагатив радянську літе
ратуру видатними драматургічними 
полотнами, які наснажуватимуть 
ще не одне покоління ІІІІСЬМСПІІИІ.ІВ 
і глядачів. З великим успіхом на 
сценах театрів йдуть йою п’ссн 
«Загибель ескадри», «Платон Кре
чет». «Макар Діброва». «В степах 
України», «Фронт», «Пам’яті, сер
ця» та багато інших. У своїх тпо-

Є. Корнійчука

[ЄДНОСТІ
рах художник показав ііітсрігаціо- 
і аліі.м, патріотизм, високу мораль
ну чистоту нової людини, людним 
соціалістичної доби — будівничого 
і творця, патріота і інтернаціона
ліста.

Цінність художньою твору ви
значається тим, які проблеми під
няв автор, наскільки правильно і 
переконливо їх розв'язав, якої си
ли характери вивів, І в цьому плані 
закономірний той величезний успіх, 
чю завжди випадав на долю п'єс 
О. €. Корнійчука — драматурга 
глибоко партійною, пристрасного,

сміливого у постановці животрепет
них питань сучасності. Обійшовшії 
театри буквально всієї країни, вони 
й сьогодні не сходять з їх сцен, 
вірно служать нашій великій 
справі.

Російський театр і російський 
глядач завжди тепло сприймали 
твори О. Є. Корнійчука, додавали 
авторові сил, натхнення. Починаю
чи з п’єси «Загибель ескадри», по
ставленої в Москві в театрі Радян
ської Армії ІО. Западськи.м, і кін
чаючи «Сторінками щоденника» та 
«Пам’яттю серця», столичні театри 
були для О. Є. Корнійчука таким 
же рідним домом, як, скажімо, 
театр імені їв. Франка у Києві.

А за визнанням столичних ша
нувальників сценічного мисте
цтва до драматурга прийшло ви
знання глядача в усіх братніх рес
публіках нашої країни. Мистецтво

О. Є. Корнійчука — мистецтво ве
ликої правди. 1 ним захопиюпалиси 
і захоплюються всі радянські лю
ди. Воно близьке й зрозуміле їм.

Твори видатного радянською драч 
матурга широко відомі не тільки в 
нас, а іі за кордоном. Спектаклі! 
дивляться в Болгарії, Чехословач» 
чині, Польщі, Англії, Франції та 
інших країнах. Воші продовжують 
ту велику і благородну справу, якій 
присвятив своє життя видатний 
письмсіїник-комуїНст, борючись ЯІС 
заступник голови Радянського Ко
мітету захисту миру, як член Пре
зидії Всесвітньої Ради Миру за 
чисте небо над планетою, за щастя 
всіх народів землі. Мистецтво йог» 
-^'3 нами, воно — в строю.

В. ЮРЧЕНКО, 
(РАТАУ),

КУЛЬТУРНА та літературна громад
ськість нашої країни відзначає сім

десятиріччя віл дня народження визнач
ного драматурга, вченої о-акадсміка 
Олександра Євдокимовнча Корнійчука.

З цієї нагоди у педінституті пройшов 
літературно-художній вечір, який зібрав* 
багатьох шанувальників таланту ювіляра.

Автор таких відомих п'єс як «Заги
бель ескадри». «Платон Кречет», «Па
м’ять серця» та інших,декілька разів від
відував наш степовий край, а у вересні 
1970 року він був гостем студентів Кіро
воградського гедінсг’.ітуту. Розповідав 
тоді дорогий гість про своє студентське 

йЖііітя, пре роботу Всесвітньої Ради Ми
ру, про творчість його колсг-пнсьменни- 
КІВ. /

і про не неодноразово згадувалося на 
вечорі, Слово про незабутнього Олек
сандра Корнійчука виголосив завідую
чий кафедрою української літератури, 
в. о. професора "А. П. Бойчук.

СПІВЕЦЬ ЛЮДСЬКОЇ КРАСИ
Про утвердження радянського спосо

бу життя в драматургії та про творчість 
О. Є. Корнійчука у прогресивній зару
біжній критиці розповіли студентам кан
дидати філологічних наук доценти О. Є, 
Поляруш та І. В. Долганов,

Слід сказати, що вперше в українській 
радянській драматургії О. Є. Корнійчук 
відтворив у п’єсі < Правда» образ вождя 
революції — В. І. Леніна.

Він майстерно показав, як український 
сслянпн-бідняк Тарас І олота знайшов 
велику правду у Комуністичній партії та 
її вождя. Саме про образ В І. Леніна в 
драматургії О. Є. Корнійчука і розпові
ла присутнім другокурсниця Тетяна Оні- 
цева.

Показ дружби російського^ і україн
ського народів у п’єсі О. Корнійчука 

«Правда» — тема виступу четвертокурс
ника Юрія Скляпичепка.

його однокурсниця Катерина Лукаш 
говорила про уславлення творчої праці 
радянських людей в п’єсах О. Є. Кор
нійчука Студентка докладно зупинилася 
на образах Макара Діброви та Платова 
Кречета з .однойменних п’єс драматурга,

Працівники бібліотеки гуртожитку 
педінституту разом із студентами облад
нали виставку драматургічних творів 
ювіляра, потурбувалися про те, щоб лі
тературно-художній вечір, присвячений 
70-річчю широко відомого майстра сло
ва, пройшов цікаво і з користю для всіх 
присутніх.

А. СЛРЖЕВСЬКИН, 
викладач педінституту.

м. Кіровоград.

О, Є. КОРНІЙЧУК на хуторі Надій. 1970 рік.

За редактора М. СЕМЕНЮК.
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Кіро вограде ьке 
середи« міське 
професійно-технічне 
училище № 8
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
На трирічний строк навчання прийма

ються юнаки та дівчата з освітою за 
8 класів для підготовки з таких спеціаль
ностей:

слюсар-сантехнік; газоелектрозварю- 
вальник; електромонтажник по електро
освітленню. силових лініях і електрооб
ладнанню; маляр будівельний; шт^ка- 
тур-облицювальипк-плитковик; муляр- 
монтажник конструкцій.

Після закінчення училища учні одер
жують диплом про середню освіту і спе
ціальність.

З однорічним і дворічним строком на
вчання приймаються юнаки і дівчата ві
ком 15—20 років з освітою за 8. 9. 10 
класів без вступних екзаменів за спеці
альностями:

муляр: штукатур; столяр; арматуриик- 
бетоняик.

Зарахованих па навчаппя забезпечу
ють гуртожитком, парадним і робочим 
одягом, триразовим харчуванням, під
ручниками.

Учні одержують третину суми, зароб
леної па виробничій практиці. Час на
вчання в училищі зараховується до тру
дового стажу.

Училище мав повозбудованнй. добре устат
кований комплекс, в якому е кабінети І лабо
раторії. учбові майстерні, спортивний та акто
вий зали, спортивне літне містечко

При училищі е вечірня школа, діють гуртки 
технічної творчості, художьої самодіяльності, 
споотивні секції.

Внпускники-візмінники мають право вступа
ти до вищії< І середніх учбових закладів на 
пільгових умовах. Юнаки, які навчаються три 
роки, до закінчення та на рік після закінчен
ня училища отримують відстрочку під призову 
до армії.

Випускники подають особисто або 
присилають заязу із зазначенням обра
ної професії, автобіографію, характерис
тику. свідоцтво про народження (оригі
нал). або паспорт (подається особисто) 
довідки з місця проживання і про склад 
сім’ї, медичну довідку (форма № 286). 
8 фотокарток розміром 3X4 см.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. 
Волкова, 15. їхати тролейбусом №.\'о 2.3 
до зупинки «Тролейбусний парк». Теле
фон 3-32-23.

Олександрійський радгосп-технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ НА 1975-1976навчальний рік

НА СТАЦІОНАРНЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ «ЗООТЕХНІЯ»

І «ВЕТЕРИНАРІЯ» 1А НА ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Технікум готує зоотехніків га ветеринарних фельдше
рів для роботи в колгоспах, радгоспах, племзаводах, 
племгосподарсгвах, державних станціях по племінній 
справі, станціях штучного осі.меніпня, станціях по бо
ротьбі з хворобами сільськогосподарських тварин і т. ін.

Крім основної кваліфікації, кожному випускникові 
стаціонарного і заочного відділень присвоюються додат
кові кваліфікації шофера, техніка по штучному осіме- 
ігіпню с/г тварин, механізатора тваринницьких ферм.

Па перший курс стаціонарного зоотехнічного і вете
ринарного відділень приймаються особи, що мають осві
ту за 8—9 класів.

На другий курс стаціонарного відділення зоотехніків- 
організаторів приймаються особи, що мають середню 
освіту та направленая з колгоспів і радгоспів.

ІІа третій курс заочного відділення приймаються осо
би. що мають атестат зрілості. __

Строк навчання на стаціонарному відділенні — 3 роки 
і 6 місяців на базі неповної середньої освіти та 2 роки і 
6 місяців на базі середньої школи: па заочному відділен
ні — 2 роки і 6 місяців на базі середньої школи.

Заяви приймаються:
На сташонар: на базі неповної середної школи з І 

червня по 1 серпня, на базі середньої школи з 1 червня 
по 15 серпня, на заочне відділення — зі червня по 
1 грудня 1975 року.

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЗООТЕХНІЯ».

До заяви слід додати такі документи: атестат (оригі
нал) чи свідоцтво про перехід у 9—10 класи середньої 
школи. З фотокартки (3X4 см). витяг з трудової книж
ки, а для колгоспників — витяг з колгоспної книжки, 
довідку про стан здоров’я (форма № 280).

Вступні екзамени: на стаціонарному відділеній— з 1 по 
20 серпня 1975 року, па заочному відділенні—з 31 серпня 
по 20 грудня 1975 року з таких предметів:

на перший курс — з української або російської мови 
(диктант), з математики (усно).

Па 2-й курс стаціонарного та 3-й курс заочного відді
лень— з української або російської мови і літератури 
(твір), я хімії (усно)

На екзамени слід прибути за викликом технікуму.
Початок навчання па стаціонарному відділенні з 1 ве

ресня 19~5 року, па заочному відділенні 2 січня 1976 
року.

Учні стаціонарного відділення забезпечуються стипен
дією та гуртожитком па загальних підставах.

При технікумі працює їдальня.
Для підготовки до вступних екзаменів організовано 

платні підготовчі курси. Курси працюють з 15 липня 
1975 року.

Заяви надсилати на адресу: м. Олександрія, Кірово
градської області, вул. Діброви, 85, радгосп-техпікум.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське міське професійно-технічне училище № і

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

ДИРЕКЦІЯ.

Училище готує висококвалі
фікованих працівників з се
редньою освітою. Після закін
чення училища учні одер
жують диплом з присвоєнням 
третього розряду за спеціаль
ністю.

Диплом надає право вступа
ти до вищих учбових закладів.

Набір провадиться для на
вчання за такими спеціаль
ностями:

на базі 8-річної освіти: тока
рі по металу; слюсарі-ремонт-

ники; елекгрогазозварюваль- 
ники; слюсарі-електромонтаж- 
ники; наладчики зварювально
го газорізального обладнання;

на базі 10—11-річної освіти
(із строком навчання 1 рік): 
машиністи електромостових 
кранів.

Час навчання в училищі за
раховується до трудового 
стажу.

На всі спеціальності прийма
ються юнаки і дівчата віком 
від 15 років і старші.

Для вступу до училища не
обхідно подати такі документи 
до приймальної комісії: заяву, 
свідоцтво про освіту, паспорт 
або свідоцтво про народжен
ня, характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров'я, ме
дичну довідку про профілак
тичні щеплення, 6 фотокарток 
(3X4 см).

Вступники проходять медич
ну комісію по 
училища.

Зараховані до 
безпечуються: зі
вчання 3 роки — триразовим 
харчуванням, вихідним і робо
чим одягом і взуттям; зі стро-

направленню

училища за- 
строком не

ком навчання 1 рік — стипен
дією у розмірі ЗО карбованців 
на місяць.

В період виробничої прак
тики кожному учневі виплачує
ться 33 проценти заробленої 
суми. *

Початок навчання з 1 верес
ня 1975 року.

Приїжджі забезпечуються 
гуртожитком.

Адресе училища: м. Олек
сандрія, мікрорайон Жовтне
вий, вул. Ватутіна, 1, телефон: 
51-4-08. Автобусом їхати до зу
пинки селище Жовтневе.

ДИРЕКЦІЯ.

Оникіївське ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
сільське
професійно

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

технічне
училище №

трактористів-машиністів широкого профілю (строк ня
вчання 2 роки); трактористів-.машинісіів третього класу 
(строк навчання 1 рік); майстрів-наладчиків тракторів 
(строк навчання 6 місяців); трактористів для роботи на 
тракторах Т-150 і Т-150К (строк навчання 3 місяці, по 
направленню організацій).

Прпймаються юнаки і дівчата, віком від 15.5 років і 
старші з освітою за 8—10 класів.

Випускники, які вивчали авто-тракторпу справу, і воїни, звіль
нені у запас, навчатимуться за скороченою програмою І одержу
ватимуть стипендію в розміні 33 карбованців на місяць.

Початок занять з 25 СЕРПНЯ І ДАЛІ — ПО МІРІ КОМП
ЛЕКТУВАННЯ ГРУП. Для вступу до училища необхідно пода
ти такі документи: заяву на Ім'я директора училища, авто
біографію, паспорт або свідоцтво про народження, свідоцтво про 
освіту, довідку з місця проживання і про склад сім’ї, характе
ристику зі школи, медичну довідку І про профілактичні щеплен
ня. чотири фотокартки (3x4 см).

Адреса училища: 317451, Кіровоградська область, Ма- 
ловисківськвй район, с. Оникієве.

ДИРЕКЦІЯ.

Запорізьке середи« міське професійно-технічне училище Ж І 
на. базі тресту „Запоріжалюмінбуди

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
зі строком навчання 3 роки (па базі 8-річ- 

тюї освіти): муляр-моптажник конструкцій! 
сіоляр (будівельний); маляр (будівельний): 
облицювальния-плитковнк-мозаїчшік; шту- 
катур-облишовальник-пллтковик:

зі строком навчання 1 рік (на базі 10 кла
сів, мінімальний вік вступників — 17 ро
ків): муляр-монтзжпик конструкцій; трубо
укладач; слюсар (будівельний); облпню-

взлвнпк-плитковіїк; ттукатур-об.тишоваль- 
няк-плнтковик.

Учні, які вступили до училища після 
8 класу, перебувають па повному держав
ному утриманні. Зарахованим з освітою за 
10 класів виплачується стипендія і надає
ться гуртожиток.

Для вступу необхідно подати такі доку
менти: заяву, документ про освіту, сій-

доцтво про народження або паспорт, довід
ки з місця проживання, яро склад сім’ї, 
шкільну характеристику. 8 фотокарток 
(3X4 см), довідку про щеплення.

Навчання в училищі зараховується до 
трудового стажу.

Випускникам присвоюється 2—4 кваліфі
каційний розряд, вони направлятимуться 
на роботу в будівельні управління тресту

316050. ГСП, Кіро«оград-50, вуй. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2 45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання га спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. М. Димні рова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії 1 книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.

БК 09880. Індекс 61197. Зам. № 13238, Тираж 60 300,

«Згпоріжалюміпбуд» в міс
то Запоріжжя з наданням 
їм місця в гуртожитку.

Початок навчання з І ве
ресня 1975 року.

Адреса училища: 330006, 
м. Запоріжжя, вул. Ширшо* 
па, 4. їхати трамваями 
AW? І, 2. 4. 7. автобусами 
№№ 4. 28. 84: тролейбусами 
№№ 2. З, 5. 8 до зупинки 
«вул. Трегубепка».

ДИРЕКЦІЯ.

ОТУ 
при Кірово
градському 
м’ясокомбінаті 
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
УЧНІВ НА 1975-1976 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує робітни
ків для м’ясної промисло
вості.

Строк навчання один 
рік.

До училища приймають 
юнаків віком від 17,5 року 
і старших, дівчат — віком 
від 16,5 року І старших з 
освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються 
стипендією в розмірі 18 
карбованців та квартирни
ми 3 карбованцями на мі
сяць, триразовим безкош
товним харчуванням,спец
одягом та 
одягом.

Під час 
практики учні 
грошову винагороду (тре
тина від заробленої су
ми).

При училищі с вечірня 
середня школа робітни
чої молоді.

Училище гуртожитком 
не забезпечує, а розмі
щує учнів на приватних 
квартирах.

Вступники повинні пода
ти заяву на ім’я директо
ра, автобіографію, доку
менти про освіту та на
родження, довідку про 
стан здоров’я, 6 фотокар
ток (3X4 см), довідку з - - 
місця проживання, харак
теристику.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, Обозиіоське 
шосе, м’ясокомбінат. їха
ти автобусом № 10. 

ДИРЕКЦІЯ-

форменим

виробничої 
одержують

4.
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