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Понад дві норми в се
редньому щомісяця вико
нує комсомолець Петро 
Бельбас. І ось стало відо
мо: першим на заводі 
Петро виконав план за
вершального року п’яти
річки. Тепер на його ро
бочому календарі — сі
чень 1976 рокуІ

Всього третій рік пра
цює він плавильником на 
ордена Трудового Черво
ного Прапора Світловод- 
ському заводі чистих ме
талів імені 50-річчя СРСР, 
але вже так освоїв свою 
професію, працює з та
ким вогнико/и, старанніс
тю, що випередив і більш 
кваліфікованих робітни-

ЧЕТВЕР, 31 липня 1975 року

З новим
РОКОМ
ків. За рахунок чого до
сягнуто такого успіху? На
самперед — чіткий роз
клад робочого часу. Вра
ження, що кожна хвилина 
у нього розписана до 
дрібниць. Це дозволяє 
працювати на п’яти уста
новках замість чотирьох 
по нормі. А якість роботи 

— тільки на «відмінно». Вся 
продукція комсомольця 
йде з державним Знаком 
якості, хоч її виробництво 
являється одним із най
складніших.

Виконав Петро Бельбас 
річний план до Дня мета
лурга і присвятив свою 
трудову перемогу наступ- 
но/лу XXV з'їзду КПРС.

с. тишко,
плавильник.

м. Світловодськ.

ПІДВИЩЕНІ 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Ще 24 червня, па 6 днів раніше 
строку, виконали піврічний план ви
пуску ферронікслю металурги По- 
бузького нікелевого заводу. План 
6 місяців по реалізації продукції 
перевиконано. Продуктивність пра
ці зрослі на 5,2 процента Завдяки 
злагодженій роботі плавильників, 
конверторішків. печових колектив 
підприємства успішно виконує зав
дання липня.

Свої успіхи робітники міста юності 
присвячують наступному XXV з’їз
дові КПРС. Назустріч партійному 
форуму вони взяли підвищені соці-
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І^о.-рольный экземпля

ВФДМ—нараді в Хельсінкі
БУДАПЕШТ, (ТАРС). Всесвітня Федерація Де

мократичної Молоді надіслала лнет на адресу за
ключного етапу таради з питань безпеки і співробіт
ництва в Європі, який відкривається в Хельсінкі. У 
своєму листі В’ФДМ заявляє, що прогресивна демо
кратична молодь усього світу і особливо Європи з 
великим інтересом чекає результатів паради. ВФДМ 
завжди була не тільки свідком, а й активним учас
ником боротьби за мир, безпеку і співробітництво і 
спрямовувала всі свої спли на підтримку успішного 
завершення наради з питань безпеки і співробітницт
ва в Європі.

Успішне завершення паради відкриє нові широкі 
перспективи для розвитку і зміцнення співробітни
цтва між різними молодіжними рухами в інтересах 
миру і прогресу. Всесвітня Федерація Демократичної 
Мслоді запевняє учасників заключного етапу наради 
в тому, що вона і далі робитиме все можливе для 
того, щоб європейський континент став континентом 
міцного миру, безпеки, співробітництва і прогресу.

На фото: біли установки комсомолець Петро БЕЛЬБАС.
Фото автора.

алістичні зобов’язання. Металурги 
дали слово до кінця року дати пів
тори тисячі топи ферронікслю по
над план.

С. ШАЙДА, 
секретар парткому Побузького 
нікелевого заводу.
смт. Побузьке.

ПОПЕРЕДУ 
КОМ СОМ ОЛЬСЬК 0- 
М0Л0Д1ЖНИЙ

Успішно завершив другий квар
тал комсомольсько - молодіжний 
колектив ванта жно-слектровозпої

колони, очолюваний машиїйсгом- 
інструктором Віктором Голубенком 
(групко.мсорг Володимир Мілюков). 
За результатами соціалістичного 
змагання серед бригад Знам’яп- 
еького локомотивного депо він зай
няв перше місце.

Змагаючись за право називатись 
колективом імені XXV з’їзду КПРС, 
молоді залізничники провели 227 
великовагових поїздів, в яких по
над плав перевезено 51 972 тонни 
народногосподарських вантажів. 
Застосовуючи передові методи ро
боти. вони добилися значної еко
номії електроенергії — 64 249 кіл о
ват-годин.

В. СИРОМ’ЯТНИКОВ, 
інструктор Знам’янського МК 
ЛКСМУ.

* Кращому 
а комсомольсько 
В молошжном» 
з колективе
І мТФоьластг

На початку року серед 
молодих майстрів ма
шинного боїння області 
широко розгорнувся рух 
за піднесення змагання 
на новий рубіж, збіль
шення валових надоїв 
молока. Десятки комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів МІФ включа
лися в змагання за право володіти перехідним призом, 
газети «Молодий комунар» «Кращому комсомольсь
ко-молодіжному колективу МТФ області». Зобов’я
завшись подолати трит исячокілограмовий рубіж, во
ни у першому півріччі десягли високих результатів.

Підбито підсумки конкурсу. Називаємо передові 
комсомольсько-молодіжні колективи МТФ госпо
дарств та середні надої в кілограмах.

В ЗМАГАІШІ-ДОСВЦ
Колектив з колгоспу їм. XX з'їзду КПРС Бобрине- 

цького району (групкомсорг В. Міщенко) — 1978.
Колектив з Кіровоградської обласної сільськогос* 

подарської дослідної станції (групкомсорг В. Верби* 
цька) — 1894.

Колектив з колгоспу «Росія» Новоукраїнського ра
йону (групкомсорг В. Петренко) — 1857.

Колектив з Ульяновського відділка радгоспу Ма- 
ловисківського цукрокомбінату (групкомсорг В. Но* 
вак) — 1800.

Колектив з колгоспу ім. Шевченка Знам’янського 
району (групкомсорг Г. Скічко) — 1786.

Колектив з Ульяновського відділка бурякорадгос
пу Ульяновського цукрокомбінату (групкомсорг 
Н. Оліхнович) — 1762.

Колектив з колгоспу ім. Ульянова Голованівського 
району (групкомсорг Н. Говорун) — 1754.

Колектив з колгоспу «Дніпро» Онуфріївського ра
йону (групкомсорг І. Халявко) — 1750.

Колектив з Новоселицького відділка бурякорад
госпу Ульяновського цукрехомбінату (групкомсорг 
Л. Ульянова) — 1709.

Колектив МТФ № 1 колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району (групкомсорг М. Мірош
ниченко) — 1619.

Колектив МТФ № 2 колгоспу «Перше травня» Ма
ловисківського району (групкомсорг В. Махно) —■ 
1597.

Колектив з колгоспу їм. Кірова Голованівського 
району (групкомсорг О. Макаринська) — 1517.

НА

На косовиці ранніх зернових в Ульяновському ра
йоні значний обсяг робіт виконали молоді хлібороби. 
На полях жнивували 49 молодих комбайнерів. ІЗ 
комсомольсько-молодіжних збиральних екіпажів. Мо
лоді женці зібрали понад 150 000 центнерів хліба.

Щойно штаб «Жннва-75» підбив підсумки змаган
ня серед комсомольсько-молодіжних колективів, мо
лодих хліборобів. При визначенні переможців врахо
вувався коефіцієнт на марку комбайна.

Переможцем у змаґанні і володарем вимпела рай
кому комсомолу став Володимир Левинький із кол
госпу імені Карла Маркса, який косив па комбайні 
СК-4 з подрібнювачем. В. Левинький із своїм поміч
ником Володимиром Фасольпяком ( з урахуванням 
коефіцієнта) намолотили 9181 центнер зерна.

На таких же машинах жнивували і Анатолій Мапі- 
та із колгоспу імені Фрунзе та Григорій Стародубоз- 
ськмй із колгоспу імені Леніна. У боротьбі за почес
ний приз вони показали другий та третій результати 
— 8940 та 874! центнери зерна.

У змаганні серед комсомольсько-молодіжних груп 
тракторних бригад за підсумками жнив кращою ви
знана група тракторної бригади колгоспу імені Щор
са (бригадир — І срой Соціалістичної Праці С. Чор- 
нобай, групкомсорг В. Деркач).

Серед КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ тракторних 
бригад кращою визнана бригада колгоспу «Родина» 
(бригадир А. Харкавий, групкомсорг В. Желудков). 
Цьому колективові, як і за підсумками минулорічної 
косовиці, вручено перехідний червоний вимпел ЦК 
ВЛКСМ «Кращому комсомольсько-молодіжному ко
лективу району в землеробстві».

Ю. ЛІ ВАШ НИ КО В.

НЕДІЛЬНИК 
СТУДЕНТИ

Відповідаючи на Звер
нення ЦК БЛКСМ до до
бровольців третього тру
дового семестру, сту
дентський будівельний за
гін кіровоградського ма
шинобудівного техніку
му «Романтик» виступив з 
ініціативою — провести у 
господарствах недільни-

ки і суботники по заготів
лі кормів для гро/ладсько- 
го тваринництва.

Ініціатива цінна. Тож і 
повсюдно її охоче підтри
мали. Організовано про
вели недільник члени сту
дентського будівельного 
загону Кіровоградського 
інституту сільськогоспо
дарського машинобуду
вання «Нива» (командир 
Микола Серветник) у 
колгоспі імені Фрунзе Кі
ровоградського району. 
Зобов'язавшись достави
ти від комбайна 100 тонн 
зеленої маси, студенти 
доставили до силосної ями 
110 тонн цінного корму.

Заготівля кормів— 
ударна справа молоді

Значну допомогу в за
готівлі кормів тваринни
кам колгоспу «Зоря ко
мунізму» Новгородків- 
ського району подали бій
ці студентського буді
вельного загону Кірово
градського машинобу
дівного технікуму «Друж
ний» (командир Микола 
Дудченко). Вони заскир
тували 50 тонн соломи, 
перевезли 60 тонн силосу.

Під час проведення не
дільників по заготівлі

кормів для громадського 
тваринництва відзначи
лися також студентські 
загони Кіровоградського 
машинобудівного техні
куму «Горизонт» та «Про- 
н етей», де командирами 
відповідно Володимир 
Дорошенко та Леонід Ро- 
діонов.

В. ФЕДЧЕНКО, 
комісар обласного 
штабу студент
ських будівельних 
загонів.

СКИРТУВАННЯ СОЛО 
ми В КОЛГОСПІ «.РО
СІЯ» НОВОУКРЛПІСЬКО- 
ГО РАЙОНУ;

Фото В. ковплкл.
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- На атеїстичні теми
Інформація* 1 нформація *

Використати 
резерви

На обласній дослід
ній сільськогосподар
ській станції відбулася 
обласна нарада, на 
якій розглядалося пи
тання про заготівлю і 
використання кормів. 
На нараді були при
сутні начальники ра
йонних управлінь сіль
ського господарства, 
керуючі районними 
об'єднаннями «Сіль
госптехніка», голови 
колгоспів та директо
ри радгоспів.

З доповіддю висту
пив секретар обкому 
Компартії України Ф. П. 
Дзядух. Доповідач від
значив, що в госпо
дарствах області ак
тивно заготовляють 
корми для громад
ської худоби. У біль
шості господарств 
кормозаготі- 
аельяики, незважаючи 
на несприятливі по- 
годні умози нинішньо
го року, що викликали 
утруднення у вико
нанні планів нагромад
ження кормів, викори
стовують усі резерви. 
Адреси досвіду =—• 
колгоспи імені Чкало- 
ва Новомиргородсько- 
го району, «Шлях Ле
ніна» Онуфріїзського, 
«Дружба» Новоукра- 
їнського.

На нараді виступили

перший секретар об
кому Компартії Украї
ни М. М. Кобильчак та 
голова облвиконкому 
обласної Ради депута
тів трудящих Д. П. 
Максименко.

Семінар 
командирів

Два дні тривав у Кі
ровограді обласний 
семінар командирів 
оперативних загонів 
добровільних народ
них дружин, завідую
чих відділами комсо
мольських організа
цій міськкомів і рай
комів ЛКСМУ та ін
спекторів дитячих кім
нат міліції.

Перед його учасни
ками виступив інструк
тор ЦК ЛКСМ України 
Г. Сметанко.

Досвідом роботи 
на семінарі поділи
лись завідуючий відді
лом комсомольських 
організацій Новоук- 
раїнського райкому 
ЛКСМУ В. Поповкін, 
інструктор Кірово
градського МК ЛКСМУ 
С. Цибульський, 
командир Маловисків- 
ського комсомоль
ського оперативного 
загону К. Умрихін т® 
інші.

А. ПЕРЕВОЗНИК, 
інструктор Кірово
градського обкому 
ЛКСМ України.

НАД ДОЛИНСЬКОЮ задзвонили 
дзвони. На заклик той до церкви 

потягнулись бабусі у святкових, ви
тягнутих десь із глибини скринь, 
спідницях; намагаючись не втрати
ти поважності, дріботіли через пе
рехрестя бородаті дідки. Дзвони 
кликали на службу.

А назавтра з церковних дверей 
вийшла молода пара і, зніяковіло, 
трохи озираючись, поспішила додо
му. Мати пригортала до грудей бі
лосніжний «конверт» з немовлям....

...Нещодавно в Долинському ра
йоні ми провели анкетування, щоб 
виявити став
лення молоді до 
атеїстичної про
паганди, котру 
проводять акти
вісти на чолі з 
райкомом комсо
молу. Одним з 
питань анкети 
було: «Як ви 
ставитесь до 
фактів хрещення 
дітей?» Дуже 
багато опитаних 
у хрещенні нічо
го поганого не 
вбачають. Чому?

На перший погляд, райком ком
сомолу не стоїть осторонь від анти
релігійної пропаганди. Проблеми 
атеїстичного виховання молоді част
ково розглядались на пленумах та 
бюро райкому, на семінарах секре
тарів первинних комсомольських 
організацій. В тих населених пунк
тах, де є релігійні громади, створе
ні гуртки комсомольської політосві
ти «Основи наукового атеїзму», а в 
пологових будинках та фельдшер
ських пунктах працюють школи мо
лодих матерів.

Але цього, очевидно, недостатньо.
Про яку якість атеїстичної роботи 

в колгоспі імені Шевченка може

йти мова, коли в комітеті комсомо
лу ми не знайшли навіть планів ро
боти комсомольської організації, а 
комсомольці вже триваліш час не 
платять членських внесків? А саме 
в цьому господарстві є ще, на жаль, 
молоді батьки, які несуть своїх не
мовлят до попа. Потім, вони пояс 
нюють, що далекі від вірування, а 
дитину похрестили, «щоб не обра
жати бабусю», але очевидно, що 
їдка іржа релігії проточила їхню 
переконаність.

Якби комітет комсомолу допоміг 
організувати для молодих комсо

„ЧОРНОВОМУ
1...“

• Дзвони, чи новий обряд?
• А комітет міг би...
• Оцінка—„поверхово“...

мольське весілля, урочисту реєстра
цію новонароджених — нові, кра
сиві обряди — то соромно було б, 
мабуть, хрещеному батьку класти, 
озираючись, м’яту десятку па стіл 
церковному старості.

Первинні комсомольські організа
ції не отримують з боку райкому 
належної методичної допомоги. Ось 
тому комсомольці колгоспу імені 
Горького, бажаючи хоч якось зру
шити з місця справи, повністю «під
ключились» до антирелігійної робо
ти, котру веде партком колгоспу. 
Тут би ще райкомівцям і роз’ясни
ти молодим атеїстам колгоспу, що 
атеїстичну пропаганду вони мають

вести в єдиному руслі з партійною 
організацією колгоспу, але за своєю 
системою, за власним планом, роз
рахованим саме на молодь. І допо
могти б їм скласти такий плай...

Та в райкомі — повне заспоко
єння на тому, шо мають: «Гуртки 
є. школи молодих матерів є, на бю
ро та семінарах розглядали.» Звіту
вати є чим». А цього, як бачимо, 
недостатньо. Тут існує лекторська 
група, але секції атеїзму в пій не
має, виступи двох лекторів-атеїстіи 
(всього двох!) не плануються, рай
комі вці не подбали про підготовку 

нових лекторів.
В районному 

комітеті комсомо
лу взагалі немає 
перспектив ного 
плану антирелігій
ної роботи з кон
кретними і дійо
вими заходами, 
де б відчувалась 
бурхлива енергія, 
ініціатива, непри
миренність до ре
лігії. Власне, та
кий «план» є. Під 
товстим шаром 
пилу зберігається 

екземпляр в «чорновому варіанті».
Можна зрозуміти тих юнаків і дів

чат, котрі на питання анкети «Які 
ваші пропозиції щодо поліпшення 
атеїстичної роботи» відповіли: 
«Більше цікавих лекцій, диспутів, 
тематичних вечорів та зустрічей з 
людьми, котрі порвали з релігією». 
Бо па ще одне запитання анкети 
«Як ви оцінюєте атеїстичні заходи, 
що проводяться», дехто красномов
но промовчав, а 17 опитаних відпо
віли: «Поверхові...»

С. ШАПОВАЛОВ, 
лектор Кіровоградського обко
му комсомолу.

м. Долинська.

ПІД ЧАС ЗМАГАНЬ АВТОМОБІЛІСТІВ, Фото В. КОВПАКА.

НА АВТОДРОШ-А0ТОБУСИ
Ні липнева спека, ні злива не стали па заваді 

учасникам четвертого обласного конкурсу професій
ної майстерності водіїв автомобілів, який проходив 
на автодромі Кіровоградської автомобільної школи 
ДТСААФ.

Першими завершили боротьбу водії автомобілів ЗІЛ-ІЗО, 
серед яких сильнішим виявився Андрій Пацюка з Новоукра- 
їнки. Любов Гаврилова з Кіровограда та олександрієць 
Олександр Олизько перемогли на грузовику ГЛЗ-51. На ав
томобілях ЗІЛ-ІЗО з причепом кращі результати показали 
Анатолій Петренко (Кіровоград) і Володимир Іванов (Олек
сандрія). Перше місце серед водіїв автобуса зайняв Володи
мир Чемне з кіровоградського автобусного парку, а на лег
кових автомашинах перемогли представники автопідприєм- 
ства № 10001 обласного центру Тамара Музичснко і Віктор 
Будак.

Володарем кубка обласного виробничого управлін
ця автотранспорту стала команда кіровоградського 
автопідприємства № 10001.

І. БУРЯКОВ, 
начальник відділу безпеки руху обласного вироб
ничого управління автотранспорту.

(•'___ _

Незабаром новий навчальний

ПАПІР СПРПИЇЬ. А ДІЛО?
3 РАЙОННОМУ ВІДДІЛІ НАРОДНОЇ ОСВІТИ. ОДНАК ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАЛА ІНШЕ 

А ТОМУ, ЩО ДІЯ ВІДБУВАЛАСЬ, МОВ У КЛАСИЧНОМУ «ИШЕ...
ДЛЯ СВОЄЇ РОЗПОВІДІ.

КАРТИНА ПЕРША (оптимістична).
Кабінет райвно літнього спекотного дня. Заспокій

ливо муркоче вентилятор. М. А. Ільєнко — т. в. о. 
завідуючого відділом народної освіти Бобрпнецько- 
го району: 

. — Все у пас записано. До нового навчального ро? 
ку школи готові. За винятком трьох: у Березівській 
поки що працює піопертабір, у Бобринецькін першій 
ставлять парове опалення, у Володимиро-Ілльїнській 
перестеляють підлогу. Всі роботи незабаром завер
шаться. Перше вересня пас не застане зненацька.

КАРТИНА ДРУГА, (яка трохи здивувала). 
.Коридор Бобринецької восьмирічної школи № І. 

ІДтукатурка па підлозі, гримить залізо в класах, спа- 
мопт? д^арка' ^се як * г°диться при великому ре- 

, — Ми Далекі від оптимізму. говорить директор 
Школи С. М. Мусіенко. — 1 коли почнуть гріти бата
реї, ще невідомо. Кошти вже вичерпано, а роботу 
Тільки зрушили з «мертвої точки» —• другий поверх 
головною корпусу закінчуємо, до інших і не присту
пали. Збудовано котельню, але монтаж обладнання 
Ніхто не проводить, немає труб для головної тепло
траси, пе всюди вистачає і опалювальних батарей. Та 
.чекати допомоги ні від кого — адже все це виконує
ться так званим господарським способом. Добре, що 
щефи раиоб єднання «Сільгосптехніка», виділили 
нам бригаду. Стараються люди, хоча не все у них 
добре з постачанням, з організацією праці.

1111111'1'" і11 і її тпмілш— ■l^lll■l№м—і ці її і ні

ВОДЕВІЛІ, ЗБЕРЕЖЕМО ЦЮ ФОРМУ ВИКЛАДУ І МИ

— ІТу, а як в інших корпусах?
~ Чекаємо, коли змонтують опалення. Не може

мо перестелити підлогу і в спортзалі — там зберіга
ються парти. Перенести ж їх у класи також немож
ливо — ще не встановлено опалення, не скінчено ре
монт. Якесь зачароване коло, а де, коли, і як воно 
розірветься — піхто не відає...

КАРТИНА ТРЕТЯ, (яка збільшує подив).
Дія відбувається у Внтязівській середній школі, 

яка за даними райвно вже готова до нового навчаль
ного. Тут ми відійдемо від драматургічного стилю 
По-перше, важко виписати «декорації»: у школі 
шістнадцять окремих приміщень, і як показала пере
вірка, кожне претендує на особливу увагу. По-друге 
дуже вже не хотілося б виписувати у фейлетонних’ 
топах масові сцени за участю директора школи Л Ф 
Вариченко, вчителів, прибиральниць. Цих людей ми 
застали в школі за роботою, і те, як працювали вони 
—- не викликає нарікань.

Самі бачите роботи в нас іще чимало, — пояс
нює Людмила Федорівна Вариченко. — І груби пе 
монтувати, і побілити стіни, і парти замінити, і паоч- 
пість поповнити... Словом, ще чимзло требз ВСТИГНУ 
ти до першого вересня. Є в нас і новинка — цього 
року ми отримали будинок для вчителів Вже від
святкували і перше новосілля — одну з ЧОТІІПТЮх 
квартир зайняла сім’я В. М. Корашевича. Приковує 
нас іще одна новобудова. За селом зводиться нове 
приміщення школи, яку будує Новоукраїнська ПМК-

НЕЗАБУТНЄ 
ВРАЖЕННЯ
залишилось у нас від по
їздки до Ленінграда. Ве
лична панорама міста-ге- 
роя, стрімкі вертикалі 
шпилів, чудові пам'ятна- 
ки, гостинність ленінград
ців — таким запам’ятаємо 
ми місто Леніна. Тут ко
жен камінь, кожен дім ди
хає історією. А ще хвилю
вала думка про тс, що з 
цьому місті жив і працю
вав Ленін

Ось таку екскурсію бу
ло проведено нашим клу
бом «Пошук», котрий діє 
в Олександрійському пе
дагогічному училищі.

С. ЗЕЛЕНА, 
член клубу «Пошук».

, с. Петрівка
Компаніївського району.

очолює 
Котоз-

135. Велику допомогу надають там члени студент
ського будівельного загону «Тов<риш» з Кіровоград
ського будівельного технікуму. Роботи йдуть добре.

А чи допомагають гам комсомольці?
—• Ілени студентського будівельного? Так! Роз

вантажують, переносять шкільне приладдя, пофарбу
вали дах на гуртожитку. А от сільські..

Довго пригадували в учительській, хто ж 
комсомольську організацію спецгоспу імені 
ського. Та так і пе змогли.

Що ж, коментарі, як кажуть, зайві.
віісноРвках) А ЧЕТВЕРТА> (яка утвердила у певП»

^ад^вська школа у паперах райвно також числи
ться В РОЗРЯДІ ГОТОВИХ, бІЛЬШС ТОГО — «ХОРОШИХ Н0' 
воиудов». Ми пе будемо стомлювати читача опи
сом цього приміщення. Скажемо тільки що вже 
вдруге збиралася приймальна комісія, щоб пустити 
дітей і вчителів у нові класи, та так і поїхала ні » 
чим,
тектопТс0 кЄЛ°р0б0К;т'~ .го.в°рнть районний ар»- 
прил прут ’ а^нч- Не підігнані двері, не встзнов- 
чпрпн и > ”Л-"ТОри’ не бачено душові». Словом, МИ,

Що ї Тб1;<е могли. нрийпяти таку школу.
б\’іг і ї’у\-г-А.13Є‘лЬНІт?ІІ1 Бобриненького міжколгосп- 

Ду і їх Зііпонроба Т, І. Балегупа є тпетя спроба щоб довести справу до кінця УР Р 
«ВОДЄвЬВю°мчмп^лп^КаІОЧИ завісУ після першої ДІІ 
її постановникам и*’ хочемо сказати ще кілька сліз 
ка — не так До пеРш°вересневого дзврнн-В?ішні каотияи «Л багато: хотЬ«*ь би почитати 
сані у реаліст,™» м°наер?ІВИДШЄ- ’’ ”,Яа“°'

обкомс°^»б₽“гада: в- б>лоус - інструктор секретар Бобри“УцькогпСТЕ?АНОВ ~ ^У™Й 

О РАКїн ненецького райкому комсомолу;
‘ _____ спецкор «Молодого комунара».
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СИЛЬНІ ДУХОМ

ШИРОКЕ поле аеродрому вбирало в 
себе розкрнлену далечінь, щедро об

палену літнім сонцем. Довкола снували 
пасажири, здебільшого приїжджі, ку
рортники, котрим Одеса буде пам'ятли
вою ще й своєю нестерпною спекою що
днини. Спостережливій людині напевне 
б запав до ока трохи незвичайний своєю 
поведінкою молодик, якого мовби й не 
обходило те, що творилося навкруги: він 
все робив сповільна, якось дивакувато 
поглядав доокруж через голови людей, 
рухався з осторогою, ніби боявся зачепи
ти когось, а можливо турбувався за 
свою ношу, дбайливо несучи валізу по- 
перед себе. Найбільше вражав вираз 
обличчя: щось незбагненне, маревне від
бивалося в усміхові, щирому, аж до дитя
чої наївності безпосередньому. Здавало
ся, людина прагнула осягнути щось, сил
кувалася подужати ту внутрішню напру
гу, яка, вчувалось, владарювала нею. 
Проте ні тіні страху чи тривоги, навіть 
заклопотаності. А як прошкували до лі
така — молодик повернув голову і, ледь 
помітно схиливши її, пильно, отак пиль
но вперше, задивився па чітко окреслене 
тлом безхмарного неба тіло повітряного 
лайнера. Сторонні лишень тепер могли 
помітити, що за цілою гамою відчуттів 
— і розгубленості, і хвилювання, І по
диву, і захоплення — обличчя незна
йомця світилося неприхованою радістю,

ч-

яка струменіла для нього животворним 
джерелом сприйняття цілого світу, від
критого, новонародженого світу і тієї 
блакиті небесної, і м’якої теплої землі, 
трави, дерев, 
свої кольори, всього невимовного багат
ства — уяві 
увагу, люди: 
світ у свої двадцять шість років!
О МОСТИВСЯ у зручному кріслі, оки- 

нув поглядом стишений еглен. Це — 
літак всередині. Попереду люди, сидять 
усі спинами до нього, позаду — одні об
личчя. І в автобусі так, а в поїзді інак
ше. Дивно.

Люди скрізь. Які вони — котрі з них 
миловиді і негарні, старі й молоді, висо
кі й низькі? А чи видно, яка людина 
добра? Він скоро навчиться розрізняти, 
їх більше таких: чуйних, турботливих, 
веселих, гомінких. Злих він майже не 
знає.

Власне, тепер Петро внвнає, що його душев
ним сум’яттям не дали змоги вкорінитися і про
рости, щоб згодом розвинутися у ревнощі, за
здрість, — люди. Ровесники, старші порадни
ки, лікарі. їх так багато було біля нього. Він 
прекрасно пам'ятає голоси, руки. Уже бачив 
багатьох. Хоче побачити всіх. Буде їздити й 
літати отак до тих пір, поки не лишиться жод
ного знайомого, котрого б не побачив на влас
ні очі. Подумки усміхнувся. Чи ж можливо 
цс? Вссодно буде прагнути.

Сьогодні може сказати: великі мрії людини 
неодмінно мають збуватися. В нас не може 
бути інакше, такий час іде. Він повірив — і 
домігся свого. А що ж, нічого критися, міг 
потай гордитися і собою, адже довготерпіння 
іноді надломлює душу. Стійкість, несхитність 
у досягненні з друзями спільної мети засвід
чують силу волі, владу здорового характеру 
над усіма недугами. Він мовби напився цілю
щої води з джерела людської наснаги до жит
тя, І далі вже лішоп упевненіше, щоразу та
муючи спрагу розчарувань і невіри на своєму 
шляху з нових струмків жнттєутвердження, 
які так щедро множила наша радянська доба.

Петро ще до операції знач притчу про 
розмову лікаря з пацієнтом. Не забуде, 
як- той мудро сказав: «Поглянь — 
а проти мене твоя хвороба і ти. 
йди на мін бік і нас буде двоє 
однієї твоєї недуги».

Йому відомі були поодинокі випадки _ 
тя, коли люди завчасу вішали носа, поринали 
у безглузду і нікчемну каламуть животіння, 
забуваючи або не сприймаючи вищі зразки 
людської мужності. Зпав також, що їм пода
вали руки друзі, і більшість із таких спина
лись на ноги, хай важко, хай болісно, але ж 
потім... Потім було не просто каяття. — од- 
верте зізнання про власну нерозсудливість і 
жаль за втр'аченпмн роками. Бо могли б при
пасти до того джерела і повноцінно, повно
правно стати господарями своєї землі, відна
йти своє покликання ще раніше. Розумів Пет
ро, що так буває І з людьми, котрі не мають 
фізичних вад.

Вій слухав радіо, завжди був у курсі про
відних подій на Батьківщині, за рубежем. Ще 
хлопчиною любив ляльковий театр, де голоси 
героїв стверджували про справедливість, доб
рочесність. Старші учні в Київській школі-іи- 
тернаті самі готували номери художньої само
діяльності, влаштовували цікаві вечори. Петро 
охоче пристав до артистів. Уподобав співи І 
музику, і це свого часу стало визначального 
віхою в ного долі. Ніч перед ним відступила 
ще на один великий, відчутний крок, впустив
ши хтоп.ця у світ чарівних, захоплюючих ме
лодій. По закінченні школи і приїзді до Кіро
вограда Петро був певен — тут теж допомо
жуть. Коротко: пішли назустріч, зрозуміли. 
Підтримували п'ять років у музичному учили- 

І Ші. За скупими словами стоїть титанічна ро- 
I йота гопака над собою, постійна внутрішня на- 
I пруга, що нині вже осіла передчасними змор- 
I шками нз обличчі. Петро, до честі його, ні- 
І коли не здатен був привласнювати чужих здо- 
I оутків, завше за своїми успіхами вбачав

які, виявляється, мають

тісно ставало... Зверніть 
людина вперше побачила

З стоп.МОЛОДИЙ КОМУНАР

І
ПЕРЕМОЗІ — ЗО

думку.

11 а килимах
юнь

раптом 
сказав; 
досі но 
про цю

Пошта
«А0ітурієнт-75»

ЗНАМ’ЯНСЬКОМУ 
№ З (вуя. Счердго-

ЗМАГАННЯ
АВІАМОДЕЛІСТІВ

я сам,
Пере- 
протн

з жит-

обЇЇ£иУрбО7 ДРУЗІВ' ста₽ших 1 вважав за 
ближнім« ™Д,ЛЙТИ. особисті досягнення з 
«вн^гнУп’ В^“ так 1 затямив для себе: сам не 
нЛ.і?«“’’ бн ?Дділ народних інструментів 
нов-нікШі’ • 1 вРУчаючи ЙОМУ подарунок, 
іов.иькни тульський баян, в училищі раділи 
.,„„МЄНШе за самого випускника, гордилися 

лише як справжнім фахівцем, а й лю
диною, котра зробила важливий крок у житті, 
НЄНПИЛа Па самост^йний ШЛЯХ твердо й упев-

Ного, Петра, будуть запитувати пізні
ше, після того щасливого польоту з Оде
си до Києва, де він почував себе Іка- 
ром, — яким вій був раніше — замкну
тим. мовчакуватим чи життєрадісним, 
як нині. І відповідь буде щирою — ра
дість справді хлюпає в його грудях, але 
й до цього похмурим, відособленим йо
го доля ие зробила. Більше того, відміт
ною рисою вдачі Петра стало усміхнене 
обличчя, і, загалом, сприйняття світу в 
хлопця поволі визріло, а після вдало 
проведеної операції утвердилося підне
сене, навіть уроче.

Працюзав у Знам’янці, в районному Будин
ку культури. Власне, поняттям «праця», ма
буть, трохи буденно буде означати його твор
чість, його радощі від спілкування з молод
дю на вечорах, концертах, у виступах агіт- 

. культбрнгад. А мрія вперто кільчнлася у сер
ці, не полишала Петра в супокої. Підгриму
вання зусібіч, він наважився ступити па шлях, 
тривалий і нетривкий, так, як от на довгу- 
довгу бетоновану стрічку аеродрому виходять 
для польоту лайнери. Врешті, хлопець не бо
явся, що літаки його успіху можуть завмерти 
на землі, йому втрачати було нічого. Це під
свідомо навіювало спокій, усталювало душев

ну рівновагу. Цс збуджува
ло надію.

В Москві сказав йому 
один професор, він пам’ятає 
його прізвище — Архангель
ський (Петро, до речі, опе
рує найменшими деталями, 
прізвищами, іменами, назва
ми, датами, коли заводить 
мову про своє життя), що 
треба звертатися в Одесу. 
Тут, в науково-дослідному 
інституті імені академіка 
Б. П. Філатова, хлопець був 
не більше І не менше аніж 
один рік, один місяць і два
дцять днів. Невимовно дов
го і настільки ж тяж
ко довелося б йому

насамоті очікувати жаданої мрії, аби не дру
зі з Кіровоградського, Одеського обкомів ком
сомолу, старші товариші з обкому профспіл
ки нашої області.

Можливо й надто часто доводиться 
обмовлятися про чуйність, теплоту, під
тримку з боку оточення, в якому пере
бував Петро, але сам він нині напевне б 
хотів обійняти весь світ — почав свою 
розповідь і закінчив її словами щирої 
дяки.

...Професор Надія Олександрівна Пуч- 
ковська, директор інституту, через чоти
ри години, протягом яких тривала опе
рація, стомлено мовила. «.Він повинен...» 
А ще чотири дні — перша перев’язка — 
і його вже вітали. Петро не йняв віри 
Просто не за відсутністю довіри до ліка
рів, а тому, що дуже вже близьким ви 
давалося щастя

Промінь світла — в темряві. Це нам івичко. 
А Петро не знав, який він, той пучок, 1 так у 
кожному конкретному випадку. Дідро у своє
му філософському трактаті «Лист про сліпих 
в науку зрячим», викладаючи суть принципів 
сприйняття світу і речей людьми, котрим вря
тували зір, певно б, скористався тим фактом, 
про який Петро пам’ятатиме все життя. У 
їдальні інституту він вперше сів за стіл беї 
пов’язки і його запитали, чи бачить він хліб. 
Пригадує — напружився, вдивляючись, і за
перечливо похи<ав головою. Лише тоді, коли 
йому подали шматочок, він сказав, відчувша 
на дотик: «Так, цс хліб». Підкіс його ближче 
до очей, намагаючись швидше осягнути зором 
і запам’ятати.

Подарунок, який вручили йому друзі з Оде
ського обкому ЛКСМУ на знак одужання, має 
символічний підпис: «В день другого народ
ження». Так, він справді пережив період ду
ховного наповнення разом з появою білого дня 
в очах. Тепер, оглядаючи кабінет, він 
усміхнувся, забачивши вазу на шафі і

— Я знаю, що це квіти, але ще й 
бачив кролика (чому саме він згадав 
тваринку — цс зважився запитати).

У нього нині — великі, як на його 
плани. Вчиться писати, як усі. Хай почуває- 
ться ще не досить певно, хай ще кривуляють 
літери, зате сам, справді сам пише. Мріє про 
інститут культури. Знаючи ного, згадуєш, як 
у народі кажуть — бажання і труд усе пере
труть. Петро вступить до омріяного закладу 
певен після знайомства з ним. з успіхом подо
лає всілякі труднощі у навчанні. А на про
щання, пойнятий щасливим усміхом, він тро
хи врочисто промовив:

— Раніше казаа «поживемо — почуємо», те
пер сміливо можу: «поживемо — побачимо». 
ЧУВ, що це неабияке видовище — з літака 

вниз, із неба на землю поглянути. Що ж 
вія сьогодні побачить? Знову згадав, що існує 
ще багато речей, яких пін, Петро Іванович 
Митник, жодного разу за свої двадцять шість 
років не осягав зором. Ось літак — уперше 
теж. Як загули турбіни, він мимовільно порів
няв звуки з тими, що не раз доводилося чути 
в небі, допевнився — справжнісінький літак, 
їде спочатку як автомобіль, здорово реве, аж 
свище. А ті, що в пебі чув, тихіше, бо далеко.

І вже полетіли! Зараз оіи усе поба
чить крізь ілюмінатор, нагадували ж 
друзі на прощання, що дуже цікаво. 
Там має бути земля, земля! І ледь поміт
ні обриси вимальовувалися йому загад
ковими фігурами, він ще ие міг подола
ти зором таку відстань, щоб чітко зорі
єнтуватися на дивовижній площині, яка 
вндпілася крізь скло. Зітхнув і вирішив, 
що ближче до землі —• краще. І до дру
зів ближче, до всіх людей...

А як спустився по трапу, став па вид
ноколі і пе поспішив за гуртом; заясні
лим поглядом окинув безмежну дале
чінь неба, де світлий слід лишали літа
ки, літаки його успіху.

А. НЕЧИТАЙЛО, 
спецкор «Молодого комунара*,

«Хочу бути закр!йпиком-мо- 
дельєром... Л. Чваненко < 
м. Олександрії».

Закрійників чоловічого та 
жіночого одягу випускає КІ
РОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 4 (вул. Гого
ля, 79).

«Де можна стати радистом? 
С. Ворона з с. І панівнії Олек
сандрійського району».

Спеціальності по омріяному 
профілю ви зможете набути в 
КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІ
КУМІ ЗВ’ЯЗКУ (252046. м. Ки
їв, пул. Леонтопнча. II); ОДЕ
СЬКОМУ ЕЛЕКГРОТЕХНІКУ- 
МІ ЗВ'ЯЗКУ (270002, м. Оде
са-?, ву.і. Оетрое.ськсго, 68а): 
ХАРКІВСЬКОМУ ЕЛЕКТРО- 
ТЕХНІКУМІ ЗВ’ЯЗКУ (31000--:. 
м. Хар>іп-3. вул. Кооператив
на. 7). ПРИ ОДЕСЬКОМУ 
ЕЛ ЕКТРОТ1Х Н 1 КУМ 1 ЗВ’Я
ЗКУ с учбово-консультацій
ний пункт в нашому обласно
му центрі За довідками звер- 
татися- за адресою: м. КІРО 
ВОГРАД. пул. ГОГОЛЯ. 72,9. 

«Чи можна в нашій області 
набути спеціалі пості маляра? 
В Сапчекко з села Нижні Ве 
рещакп Олекслпдоіксі кого рл 
Попу»..

Дану слеціальнісіь ви змо
жете набути в МП ТУ № 
(пул. Чсрпоіюзоріисьиа. 23) т<. 
МПТУ № (Черемушки, вул. 
Полкова. 15) міста Кіровогра
да: в ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИХ 
МПТУ № 5 (селище Димитро
ве, пул. Трудових резервів. 23). 
МПТУ № 7 (мікрорайон «Пе
ремога». иул. Нагірна, 1), в 
СПТУ № І (Копне гірське шо 
се). в 
МПТУ
ва. 18), п УЛЬЯНОВСЬКОМУ 
МПТУ № II (вул. Леніна. 20)

зтЖЩДІЯ.ИЦЦЛкЦ'гДЦ.ДЯДДЬ

Переможців 
відзначено

Президія Центрального 
комітету ДТСААФ УРСР і 
Правління Спілки журна
лістів України з період з 
23 січня по 9 травня 1975 
року проводили республі
канський конкурс на кра
ще висвітлення героїко- 
патріотичної і оборонно- 
масової тематики газета
ми, телебаченням, радіо, 
РАТАУ і кінохронікою, 
присвячений 30-річчю Ве
ликої Перемоги,

І ось підбито підсумки 
цього творчого змагання. 
Серед лауреатів перших 
премій — «Робітнича га
зета», редакція оборон
но-масової і спортивної 
інформації РАТАУ, газети 
«Деснянська правда», 
«Комсомольський гарт» 
(Чернігів), Волинське об
ласне радіо. Другими пре
міями і грошовими вина
городами відзначені: га
зета «Молодь України», 
головна редакція інформа
ції Українського радіо, га
зета «Радянська Донеччи
на», кіровоградська об
ласна комсомольська га
зета «Молодий комунар» 
та Чернігівське обласне 
радіо.

КЛАСИЧНА
БОРОТЬБА:
ТРЕТЯ СХОДИНКА 
О. ЖИГУЛІНА

ЛїТАНИ
СТАРТУЮТЬ З РУН

Кожної суботи та містом, в районі плавнів, зби
раються світловодці, щоб подивитись, як вихованці 
: віамоделчного гуртка станції юних техніків запус
кають моделі літаків.

Керує гуртком авіамоделістів Валерій Хатанзей- 
•.ькиіі Ще навчаючись в четверте му класі школи-іп- 
гериат) № І міста Світловодська він захопився цією 
справою Під керівництвом директора станції юних 
техніків Бориса Івановича Гордієнка хлопчик виго
товляв «змії)», потім майстрував схематичні моделі 
планерів а згодом приступив до конструювання мо
делей літаків

Якими ж яскравими іскорками ралісті засвітились 
очі юнака, коли він. учень 9 класу, на республікан
ських .змагай.іях. що відбувались у Кіровограді, ви
конав перший спортивний розряді А одержавши ате
стат про середню освіту Валерій сам очолив авіамо
дельний гурток, станції юних техніків

Сьомий рік працює комсомолець на станції юних техніків, 
передаючи спої знання і досвід юнії зміні. Тут — 6 груп, в 
яких навчається 80 авіамоделістів -Кращими з них зареко
мендували себе Михайло Ііечаюк, Сергій Тишкопсць, Олег 
Лудников та інші вихованці шкіл міста, то мріють про без
межні простори п'ятого океану.

Юні конструктори на чолі Я споїм керівником гуртка си
стематично беруть участь в обласних змаганнях, добиваю
чись призових місць. А Валерій неоднораюво виступав на 
республіканських змаганнях в складі збірної області. В 1971 
році у Харкові Хаганзейський виконав нормативи кандидата 
п майсірн споріу і авіамоделізму

Нинішній рік приніс нові успіхи СВІТЛОІЮДСЬКИМ 
умільцям В обласних змаганнях на приз Перемоги 
вихованці Хатанзейського з п'яні можливих виборо
ли 4 чемпіонських титули, завоювавши друге команд
не місце Чемпіонами області стали учень 9 класу се
редньої школи № 3 Віталій Гармаш (моделі-копії 
винищувача «МІГ-3») та вихованець десятирічки 
№ 4 Олександр Колотієвський на пілотованих моде
лях. Віталій і Олександр також стали чемпіонами об
ласті в екіпажі повітряного бою. Друзі взяли участь 
і в змаганнях серед дорослих. Олександр па пілото
ваних моделях, Віталій — на моделі-копії. Обидва 
юнаки вибороли друге місце.

ІІнні у світловодськпх авіамоделістів гаряча пора: 
вони готуються до республіканських змагань, які по
чнуться в Києві 1 серпня.

М. ВЕНЦКОВСЬКИИ, 
учитель Свігловодської середньої школи робітни
чої молоді № 2.

В Будинку спорту кре
менчуцької міської ради 
товариства 
проходила

сСпартак» 
особисто- 

командна першість Украї
ни з класичної боротьби 
серед юнаків. На борців- 
ських килимах свою май
стерність демонстрували 
більше 200 представників 
майже з усіх областей рес
публіки. Добре па цих від-

псвідальних змаганнях ви
ступив вихованець ДЮСШ 
спортивного клубу «Зір
ка» Олександр Жигулін. 
Він зайняв трете призове 
місце серед борців найлег
шої вагової категорії. 
Тренує Жигуліна майстер 
спорі у Микола Бондар.

У командному заліку 
наші земляки зайняли де
сяте місце із двадцяти.

Т. 8. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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Оіеке#*д*>,1ське міське кР°Фесійно‘тех,,8’п,е училище № 5

оголои»^ нАБІР учн,в
а,6 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 'САЛЬНОСТЯХ:

конструкцій — муляр — з освітою 10
Монта*'*, (іа1іяання і рік; з освітою 8 класів — 

класів стр7'-
2 роки. штукатур, облицювальний, плнточ-

1 рік.
ник — сір';’ _  строк навчання з освіїою 10 класів

Штука ? У^31-г0|0 § класів — 2 роки.
— 1 Р’к: в4онта*ник п0 загальномонтажних робо- 

Саіосар'^ ннЯ загального призначення; столяр бу
тах і облаД _ гурНИК _ електрозварювальний; ма- 
дівольний \ ’ _______

ІСиївськ* й 
інженер**0- 
будівель»*11** 
інститут

Каїптанівське міське професійно-технічне
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ 1ЕІ1Тів 
ПРИЙОМ сту;

.»ги навчання на перші кУР<И

на 1975—197^
навчальний Р** и: про.

і за спец.ал^ кНЄ будів- 
мислсве і (з ВІД'
ництво; архп рОбцицтва); 
ривом ВІД "будівельних 
виробництв» конструкцій; 
виробів " * .ння •; та 
теплогазопо«7 постачан- 
вентиляція; «£}я. міське 
ня та канал'' іни<енерна 
будівництво: . рИвом від 
геодезія (3 » будівельні 
виробництві; 4НЯ. ав.
машини і У«1'3 комплексна 
томатизацій буДівництве; 
механізація системи
автоматизов*1’ . иВОМ від 
керування (з в ' 1 
виробництва)' цІ.1ЛЬНОСТ;( 

На яступни-
крім архіте*' ' СПИГИ з ма
ки складають о ; ус.
тематики <7 ,о); росій-
но); фізики ; інсЬкої мо- 
ської або (твір).
ви і літератур ;СТ|, «архі- 

На спеці«31’ малювання, 
тектура» — маТематмки 
кресленню ( о). ро.
(усно), фм* української 
сійської (твір).
мови І лпера у аються. на 

Заяви пР відриву від 
навчання 0« еЧІрНє і за- 
виробництв* ' .тия по 31 
очне) — з навЧання з 
липня; на виОобницт- 
відоивом і*1- 3 20 червня
ва (денне) 7 иа заочне 
по 31 лип" „Даються 
навчання в м. Ки.
особи, ЩО ;й області; 
сві та Київ** навМвНня - 
на вечірнє я<иВуть у 
тільки ті, щ
КИеВІ‘ • іспити проводя- 

ВСТУПН‘ «імення з від- 
ться: на не бництва 3 
ривом від “ на на-
1 по 20 сер відс)иеу в;д 
вчення без я 15 травня 
•виробництв* (потоками), 
по 20 сеРл’ (М’ц ректора 

До заяви “ ьуМЄцг про се- 
додаються: >' Лрнгінал): ха- 
редню освІ’У М1.д„чна довід- 
рактсрнстіп,іі: ЧОтнри до
ка (форма ~ вдоячого убо- 
токартки ;і трудової
ру 3x4 см): книжки (для
або колгос1"10 .
ТИХ ХТО кви-
• ‘ ПР*Г’ИСНЄ СВІ’

аб „сгупник подає 
доцтчо ВС’У'
особисто. гуртожи-

Інститут мй
ток; . інституту: 

Адресе .. їв_зу, Повіт- 
252037, м. „ проспект, 
рянофлотс*»“
31- РЕКТОРАТ.

НА 1975-1976

Училище готує кваліфікованих 
робітників для цукрової промис
ловості слідуючих спеціальностей:

Складач дифузних ножів—елек
трозварювальний.

Апаратник дифузії — столяр.
Сатуратник — маляр.
Оператор фільтрів — слюсар.
Апаратник 

муляр.
Апаратник

сар.
Оператор 

по металу.

випарювання

варки цукру — слю-

центрифуг токар

НА 1975—1976
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Строк навчання — 3 роки (гру
пи, що дають середню освіту);

Слюсар-монтажиик по наладці 
приладів, апаратури і систем ав
томатичного контролю, регулю
вання і управління.

Електромонтажник по освітлеп- 
ню, освітлювальних і силових ме
реж і електрообладнанню.

Монтажник по монтажу стале
вих і залізобетонних конструкцій.

Лрматурппк-елсктрозварппк.
Маляр.

А

Я!

‘ "гґН ьфовоград-50. вул. Луначарськоїо. 36. 
ііоихі. IV |_пов|дального секретаря та еідділу 
телефони: # жмття — 2-45-35, відділу пропаганди,

комсомолі | масОвої роботи — 2-45-36, відділу вій- 
ЕЇДДілу лиСТ!лгНцноГО виховання та спорту — 2-46-87. 
ськсво-патр'° ----------------------------------- - -------------

" ДК оіой« індекс СІ 197,

шиніст екскаватора — строк навчання з освітою 10 
класів — І рік; з освітою 8 класів — 2 роки.

Машиніст бульдозера, скрепера, грейдера — строк 
навчання з освітою 10 класів — 1 рік; з освітою 
8 класів — 2 роки.

До училища приймаються юнаки і дівчата віком 
15—20 років з освітою 8—10 класів. Воїни, увільнені 
з лав^Радянської Армії, отримують стипендію в роз
мірі 73 карбованці на місяць і навчаються 8—10 мі
сяців.

Після закінчення училища направляються па робо
ту в міста Олександрію, Світловодськ, Кіровоград, 
Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Слюсар контрольно-вимірюваль
них приладів і автоматики.

Електромонтер.
Учні, що закінчили училище, на

правляються на роботу на цукро
ві заводи.

До училища приймаються юнаки 
та дівчата віком не молодші 15 
років, які закінчили 8. 9. 10 класів 
без вступних екзаменів, шляхом 
конкурсного відбору по оцінках, 
вказаних в документах про освіту, 
в групу електрозварювальний і 
електромонтер — приймаються ві
ком 16 років.

ГГ.'Л:

Знамсянське середи« МИТУ Л5 З

НА 1975—1976

оголошує набір учнів
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

сс-Училище готує кваліфіковані кадри із 
редньою освітою з таких спеціальностей

Строк навчання 3 роки: муляр-моптаж- 
пик конструкцій; штукатур, облицюваль- 
ннк-плпточник; столяр; електромонтажник 
по освітленню освітлювальних і силових 
мереж і електрообладнання; слюсар-сантех- 
нік; арматурник-електрозварювальник.

Особам що закінчили училище в групах 
з середньою освітою, видається диплом і 
посвідчення про присвоєння розряду.

Поряд з цим училище готує кваліфікова
ні кадри по програмі професійно-технічних 
училищ:

маляр-штукатур; арматурник - електро
зварювальний” електромонтер по освітлю
вальних і силових мережах і силовому елек
трообладнанню (строк навчання 2 роки);

муляр; тесляр (строк навчання 1 рік); 
машпніст-краніввик кранів башешіих 

самоходних стаціонарних (строк навчання
2 роки).

Училище забезпечує: іногородніх гурто
житком, підручниками і учбовими посібни
ками, виплачує 33 проценти заробітку, три
разовим харчуванням, обмундируванням.

До училища приймаються юнаки і дівча
та з восьми і десятикласною освітою віком
3 15 до 17 років і демобілізовані з рядів 
Радянської Армії.

Після закінчення училища випускникам 
надається робота по спеціальності. Ви
пускник направляється па залізничний тран
спорт Одесько-Кишинівської залізниці і ко
ристується всіма пільгами працівників за-

Олександрійське міське середи« профтехучилище Ло 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР У Ч
ІІІтукатур-облпцювальшік.
Облицювальний - плиточпик ■ мо- 

заїчпик.
Столяр (будівельний).
На ці спеціальності приймаю

ться юнаки і дівчата з восьмиріч
ною освітою. Тим, що закінчила 
навчання, видається диплом 
закінчення середньої школи і 
своюється розряд з набутої 
ціальпості.

Строк навчання 2 роки:
Кровельник, 
Муляр-моптажнпк.
Слгасар-сантехнік.
ПІтукат ур-обліщювальппк.
На ці спеціальності приймаю-

ться юнаки і дівчата з освітою 
8—9—10 класів.

Строк навчання 1 рік:
Ізолювальник.
Тесляр.
Муляр.
До училища приймаються юна* 

кп і дівчата віком від 15 до 25 ро
ків з освітою 8—10 класів без 
вступних екзаменів.

Зараховані па навчання забез
печуються триразовим харчуван
ням, обмундируванням і благо
устроєним гуртожитком.

Під час проходження виробни
чої практики учні отримують 33 
проценти заробітку.

Строк навчання в училищі за- 
раховуєгься в без
перервний трудо
вий стаж.

Особи, що закін- 
училище з 

прий- 
вузп і 

поза

про 
при- 
спе-

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

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

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

Зам. № 13333. Тираж 59 000. ,

31 липня 1975 року

училище Ло 10 Кіровоградської області

Учні знаходяться на повному державному забезпе
ченні, іногородні забезпечуються гуртожитком. При 
проходженні виробничої практики учні отримують 
33 проценти заробітку.

При бажанні учні можуть відвідувати загально
освітню школу робітничої молоді (9—10 класи).

Початок занять з І вересня 1975 року.
Вступникам необхідно подати такі документи; 

заяву па ім’я директора автобіографію, паспорт або 
свідоцтво про народження, документ про освіту, до
відку з місця проживання з вказанням складу сім’ї, 
характеристику зі школи, 4 фотокартки (розміром 
3X4 сантиметри).

Документи приймаються в канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, сел. Димитрово, вул. Трудрезервів, 23.
ДИРЕКЦІЯ.

Учні забезпечуються триразо
вим харчуванням, одягом, взут
тям, комплектом постелі і одер
жують в період практики 33 про
центи заробітку.

Гуртожитком в першу чергу за
безпечуються сироти та діти інва
лідів Великої Вітчизняної війни і 
праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі працює вечірня 

школа.
При вступі до училища необ

хідно подати заяву на ім’я дирек
тора з зазначенням обраної спе
ціальності, свідоцтво або атестат 
про освіту, паспорт або свідоцтво 
про народження (якщо не випов
нилось 16 років), характеристику

зі школи або з місця роботи, до
відку з місця проживання з вка
занням складу сім’ї, довідку про 
стан здоров’я (форма № 286) І 
шість фотокарток розміром 3X4 
сантиметри.

Всі вступники проходять співбе
сіду з членами приймальної комі
сії. приїзд па яку буде вказаний 
у викликові або особисто при по
дачі документів.

Заяви приймаються до 20 серпня. 
Початок занять 1 вересня.
Адреса училища: сел. Капітанів-» 

ка, Новомиргородського району, 
Кіровоградської області, МПТУ 
№ 10.

ДИРЕКЦІЯ.

I

лізішчиого транспорту; дворазовим безкош
товним квитком по залізниці, один по Оде
сько-Кишинівській і другий по мережі за
лізниць СРСР. вугільною карточкою, гурто
житком. місячною або двотижневою від
пусткою. Право вступу поза конкурсом у 
виші і середні спеціальні навчальні заклади 
тим. що закінчили училище з відзнакою. 
Час навчання в училищі зараховується в 
трудовий стаж.

Вступаючим необхідно подати такі 
документи на ім’я директора:

заяву про прийом до училища, свідоцтво 
про народження, свідоцтво про освіту, до
відку з місця проживання, характеристику 
зі школи, п’ять фотокарток (розмір 3X4 см).

Документи можна Направляти до учили
ща поштою.

Свідоцтво і атестат представляти після 
закінчення школи.

Адреса училища: Кіровоградська область, 
м. Знам’янка, пров. Свердлова, 4. Телефо
ни: 20-75, 22-18.

ДИРЕКЦІЯ.

Н І В

чили 
відзнакою, 
маються у 
технікуми 
конкурсом.

До училища 
приймаються та
кож увільнені з 
лав Радянської

Армії, які навчаються по скоро
ченій програмі і отримують сти
пендію в розмірі 75 карбованців.

При училищі працює вечірня 
школа робітничої молоді для уч
нів зі строком павчанпя 1 і 2 ро
ки, спортивні секції, гуртки техніч
ної творчості, домоводства, а та
кож художньої самодіяльності 
(хор, вокальний, танцювальний, 
естрадний, народних і духових ін
струментів, драматичний).

Початок занять 1 вересня 1975 
року.

Вступники подають документи: 
заяву на ім'я директора, автобіо
графію, паспорт або свідоцтво 
про народження, документ про 
освіту, довідку з місця проживан
ня, характеристику, 6 фотокар
ток розміром 3X4 сантиметри, 
довідку про профілактичні щеп
лення.

Документи приймаються з 15 
квітня 1975 року в канцелярії учи
лища.

< Адреса училища: м. Олександ
рія, Кіровоградської області, вул. 
Нагірна, 104. їхати автобусом «А» 
до зупинки «ОМІ1ТУ № 7».

ДИРЕКЦІЯ.
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