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Трудівники Кіровоградщшш одностайно схвалюють підсумки заключного 
етапу загальноєвропейської Наради з питань співробітництва і безпеки в 
Хелисінкі. Мітинги, присвячені успішному завершенню Наради, відбулись на 
підприємствах Кіровограда, на Гайворонському тепловозоремонтному заводі, 
в Компаніївському райоб'єднанні «Укрсільгосптехніка» та в інших колективах 
області.

ПРАЦЯ НАША 
ДЛЯ МИРУ

Воші зібрались, щоб висловити 
свою підтримку миролюбній політиці 
Радянського Союзу, сказати слово по
дяки Комуністичній партії за послі
довне втілення в життя Програми 
миру. Позавчора в механоскладаль
ному цеху № З заводу «Червона зір
ка» відбувся мітинг, присвячений ус
пішному завершенню заключного 
етапу загальноєвропейської Наради 
з питань безпеки та співробітництва.

Відкриваючи мітинг, заступник 
секретаря парторганізації цеху Г. А. 
Пономаренко сказав, що,, дякуючи 
зусиллям усіх миролюбних сил Євро
пи і, насамперед Радянського Сою
зу, міжнародна розрядка, за словами 
Леоніда Ілліча Брежнєва, зараз по
ступово матеріалізується.

— До кінця року трудівники заво
ду внгогують надпланової продукції 
на 100 тисяч карбованців, — завірив 
учасників мітингу н рмувальннк В. М. 
Похлленко.

його підтримали електрозварю
вальних ветеран Великої Вітчизня
ної війни І. Л. Крадожон та брига
дир слюсарів М. Г. Раца. 1. Л. Кра
дожон повідомив, що його бригада 
зобов’язалась план року виконати до 
58-ї річниці Великого Жовтня.

Надпланові сівалки для хліборо
бів — ось внесок червонозорівців у 
спільну боротьбу за міцний мир. Цю 
думку висловила і член комітету ком
сомолу цеху, депутат Кіровоградської 
міської Ради Катерина Смутко. Вона 
запевнила, що молодь готова віддати 
свої сили для зміцнення вашої 
Батьківщини, оплоту миру на землі.

Учасники мітингу прийняли резо
люцію, у якій схвалюють результати 
заключного етапу Наради і вислов
люють гарячу підтримку політики 
КПРС та Радянського уряду у не
втомній боротьбі за мир.

>*с

Мітинги, присвячені успішному за
вершенню Наради, відбулись також у 
першому механоскладальному, інст
рументальному та ремонтно-механіч
ному цехах.

НАСНАГА НА НОВІ 
ЗВЕРШЕННЯ

Мітинг, присвячений схваленню ми
ролюбної політики КПРС та резуль
татів заключного етапу загальноєвро
пейської Наради з питань співробіт
ництва та безпеки відбувся на цегель
ному заводі Компаніївського міжкол
госпбуду.

Виступаючи на мітингу, директор 
підприємства 1 Корінь, ветеран Ве
ликої Вітчизняної війни робітник 
В. Кобзар, робітниця В. Сімокоп та 
секретар комсомольської організації 
заводу К. Письменна відзначили, що 
успіхи у здійсненні Програми миру, 
накресленої XXIV з’їздом КПРС, на
дихають па нові трудові звершення.

Учасники мітингу прийняли резо
люцію, в якій одностайно схвалю
ються документи Наради.

А. ПИСЬМЕННИЙ, 
інструктор Компаніївського РК 
Компартії України. '

ЙШ-ГОРДІ
Праця гірників — складна. Шахтарі 

піднімаються з глибини і думають, б 
першу чергу, про вдало гроведепу 
зміну і про добрий відпочинок. А в 
ці дні всші відразу простували до га
зетних вітрин. Олександрійські гірни
ки, як і всі радянські люди, уважно 
слідкували за ходом заключного ета
пу загальноєвропейської Наради з 
питань безпеки і співробітництва, з 
хвилюванням слухали і читали про
мову Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. 1. Брежнєва наКПРС товариша
Параді.

Ми горді,' що 
довно проводить 
ку, втілює у життя Програму миру, 
накреслену XXIV з'їздом КПРС.

Для миру па землі — і наша шах
тарська праця.

наша країна послі- 
мнролюбну г.оліти-

Л. БУЦЕНКО, 
доставпнк-такелажник, секретар 
комсомольської організації шах
ти «Світлопільська».

м. Олександрія.
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ВИПЕРЕДЖАЮЧИ 
ГРАФІК
З випередженням графіка 

працює зараз комплексна 
комсомольсько - молодіжна 
бригада будівельників Гай- 
вороиського 
об’єднання 
буд» (бригадир Володимир 
Пилипишнп, групкомсорг 
Анатолій Марчук). Обсяг 
будівельно • монтажних ро
біт вона виконала на 
125 процентів. Ставши па 
трудову вахту на честь XXV 
з’їзду КПРС, колектив узяв 
підвищені соціалістичні зо
бов’язання і дав слово за
вершити п’ятирічку достро
ково.

М ОЛОДІ робітники нашої 
іїі фабрики дуже прискіпли
во ставляться до «марки» під
приємства, Адже продукція 
наших цехів найсолодша в 
світі і не залежується в мага
зинах Кілька років йде вже 
соціалістичне змагання під де-

виробничого 
«Міжколгосп

В. БОДНАР, 
інструктор Гайворон- 
ського РК ЛКСМУ.

ЗА «МАРКУ»

візом «Наші вироби — тільки 
високої якості!», і вербує воно 
в свої ряди все нових і нових 
робітників. Ще взимку колек
тив фабрики представив на 
присвоєння державного Знака 
якості сорти цукерок «Метео
рит» і «Гуси-лебеді». А нещо
давно святом прокотилася в 
цехах і на дільницях звістка: 
прийшли дипломи, якими за-

свідчувалася найвища якість 
наших виробів.

Цей успіх колективу фабри
ки по праву розділяють ком
сомольці та молодь. Адже во
ни становлять половину всіх 
працюючих. Ставши на вахту 
на честь наступного XXV з’їз
ду КПРС, зараз молоді робіт
ники борються за присвоєння 
Знака якості іншим виробам.

Л. КОЗЛІТПІА^ 
секретар комсомольської 
організації Кіровоград
ської кондитерської фаб
рики.

ЗЕваяикя

ПРИСЯГА
НА ВІРНІСТЬ

Чотири дні в місті-ге- 
рої Одесі проходив IV 
республіканський зліт 
учасників Всесоюзного 
походу комсомольців і 
молоді по місцях рево
люційної, бойової і тру-

МІСЯЧНИК 
РАДЯНСЬКО- 
ІНДІЙСЬКОЇ ДРУЖБИ

В Радянському Союзі 
почався традиційний Мі
сячник радянсько-індій
ської дружби. Він при
свячений 4-й річниці До
говору про мир, друж
бу і співробітництво 
між СРСР і Індією та 
Дню незалежності Індії.

У програмі Місячника 
—- вечори дружби, зу
стрічі, кіноперегляди на 
промислових підприєм
ствах, у радгоспах, на
вчальних і наукових ін
ститутах, музеях і шко
лах, які є колективними 
членами Товариства ра
дянсько-індійських куль
турних зв’язків.

За 7 місяців завершального року п'ятирічки колектив Кіровоградського ордена «Знак По
шани» заводу тракторних гідроагрегаїів випустив продукції на 160 тисяч кнрбованців. Кіро
воградські гідронасоси працюють у багатьох країнах світу. Для творчої праці необхідний 
мир. і підсумки заключного стану Паради в Хельсінкі, промова глави радянської делегації — 
Іенерального секретарі! ЦК КПРС товариша Л. і. Брежнега — чудовий стимул до нових 
трудових досягнень — так вирішили агрегатники на мітингу, котрій відбуєся вчора. Колек
тив заводу бачить своє завдання у тому, щоб ширше розгорнути змагання за дострокове 
виконання планів дев'ятої п’ятирічки, за гідну зустріч XXV з’їзду КПРС, — записали в ре
золюції учасники мітингу.

,1а Ф°то: мітинг, присвячений успішному завершенню Наради; виступає слюсар першого 
механоскладального цеху Володимир КАРАСЬОВ (фою вгорі). Фото В. КОВПАКА.

дової слави. Майже 800 
делегатів, які прибули 
сюди з усіх областей Ук
раїни, з міст-героїв Києва 
і Волгограда, з Білорусії 
і Молдавії, зустрічалися з 
ветеранами війни, були 
учасниками походів, воє
нізованих ігор, спортив
них змагань, обмінювали
ся досвідом військово- 
патріотичної роботи і 
пропаганди славних тра
дицій Комуністичної пар
тії і Радянського народу.

Кульмінацією зльоту 
став День пам’яті полег
лих героїв. З серпня його 
учасники принесли квіти 
на головний рубіж геро
їчної оборони Одеси — 
60-кілометровий пояс 
Слави. їх маршрут про
йшов через легендарні 
катакомби, де в роки вій
ни був партизанський ба
стіон. Вони відвідали мемо
ріальний комплекс-музей 
«Партизанська слава», 
створений з допомогою 
міськкому ЛКСМУ моло
діжною експедицією «По
шук» у селі Нерубайсько- 
му. А увечері на катерах, 
прикрашених прапорами, 
вийшли в море —- і в ак
ваторії порту, на місці за-

гибелі кораблів, що за
хищали місто, був прове
дений урочистий церемо
ніал. Потім на алеї Слави, 
біля пам’ятника Невідо
мому матросові, відбувся 
багатотисячний мітинг-

військсво-па- 
вихованню 

Ворошилов- 
Дніпропет-

реквієм.
Підбиваючи підсумки, 

двічі Герой Радянського 
Союзу О. Ф. Федоров 
сказав, що зліт став яс
кравим свідченням вірно
сті комсомольців : молоді 
справі батьків-героїв. Він 
також відзначив активну 
роботу по 
тріотичному 
Донецького, 
градського,
ровського, Чернігівського, 
Кіровоградського, Харків
ського, Одеського облас
них штабів походу.

4 серпня в приміщенні 
Одеського державного 
академічного театру опе
ри та балету відбулось 
урочисте закриття зльоту. 
Делегати прийняли тексти 
вітальних листів на адре
су ЦК КПРС і ЦК Компар
тії України.

Через місяць у місті- 
герої Волгограді відбуде
ться VII Всесоюзний зліт 
учасників походу по міс
цях революційної, бойо
вої і трудової слави, в яко
му візьмуть участь 10 по
сланців молоді ордено
носної України.

(РАТАУ).

ДАККА. Група бенгальських студен
тів відбула до Москви для продовжен
ня освіти в радянських вузах і техні
кумах.

— Я пишаюся тим, що мені надано 
можливість учитися в СРСР. — сказав 
кореспондентові ТАРС Шафік ЧоудрІ, 
першокурсник медичного коледжу в 
Дацці, — Моя країна погребує кваліфі
кованих лікарів. Епідемії віспи та ін
ших захворювань, про які в Радян
ському Союзі давно забули, все ще 
спалахують іноді в Бангладеш.

Рахман Махбубур Із села Каліа мріє 
стати меліоратором.

•“ Повернуся з Радянського Союзу

— і відразу ж за роботу на рідних 
полях, — каже він.

У рамках угоди між Народною Рес
публікою Бангладеш і Радянським Со
юзом цього року на навчання в СРСР 
направляється 270 юнаків і дівчат.

НО 11Н. Демонстрація і мітинг проте
сту проти скорочення асигнувань на 
освіту, зростаючого безробіття серед 
викладацького складу відбулися в сто
лиці Баварії — Мюнхені. В них взяли 
участь соті студентів І викладачів ви
щих навчальних закладів, члени моло
діжних організацій «Молоді соціаліс
ти», «Друзі природи», марксистської 
студентської спілки «Спартак» та ін
ших молодіжних оргаї ізацій.

«Будувати школи замість казарм — 
ми хочемо вчитися длн миру!», «Геть 
витрати на озброєння — більше коштів 
на освіту!», «Геть заборони на профе
сії!» — такі лозунги пронесли демонст
ранти вулицями міста.

АФІНИ. Наполегливу боротьбу проти 
прийняття антидемократичного указу 
про студентські спілки, поданого уря
дом на розгляд спеціальної комісії 
парламенту, ведуть грецькі студенти.

Новий указ значно обмежує права 
студентських спілок у повсякденному 
житті навчальних закладів.

На заклик студентських організацій 
понад десять тисяч студентів взяли 
участь у маніфестації, яка відбулась

Твій'^В 
ровесник 

за 
рубежем.

біля будинку пар
ламенту на знак 
протесту проти 
пі д г о т о в- 
люваного указу 
про студентські 
спілки.

Політбюро Цен
трального Комі
тету Комуністич
ної партії Греції
виступило з заявою, в якій характе
ризує указ про студентські спілки як 
неприховане обмеження демократич
них, академічних і профспілкових прав 
студентської молоді, (ТАРС).
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Перевіряємо хід соціалістичного змагання

„МОЛОДИЙ КОМУНАР2 ctnop

У школярів—канікули

РОМАШЦІ“ НЕ НУДЬГУЮТЬ

Г. СИДОРЕНКО.
с. Аджамка,

Кіровоградського' району.

7 серпня 1975 року------
Експедиція „Слава1’

Неломітна ніби у нас, 
токарів, робота. Стоїш і 
виточуєш деталі: за змі
ну гірка виростає. Та все 
одно сприймаєш їх ли
ше як окремі шестерні, 
втулки... Але, коли кон
вейєром пропливає
свіжопофарбована сі
валка, по-іншому ди
вишся на свою роботу. 
З отих деталей, що ви
точував ти і твої това
риші по бригаді, по це
ху з'явилася нова, дуже 
потрібна людям маши
на. А ще не залишає 
думка — чим вищою ви
ростає гірка готової 
продукції біля робочого 
місця, тим більше сіва
лок зійде з конвейєра.

І кожному, ми не раз 
про це говорили на на
ших бригадних зборах, 
хочеться, щоб машин з 
цеху щодня виходило 
більше завдання. На по
чатку року мова про це, 
звісно, йшла дуже кон
кретна. У відповідь на 
Звернення Центрально
го Комітету КПРС до 
партії, до радянського 
народу в нас у бригаді 
взяли підвищені соціа-

ЦЕРУШ 
НЕЧІ ШОРНА 

ОПЕРА-

ВІРА
ЮЛІЯ
ПРАЦЮЮТЬ
ТОРАМИ МАШИННОГО
ДОЇННЯ НА МОЛОЧ
НОТОВАРНОМУ КОМ
ПЛЕКСІ КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ КУЙБИШЕВА 
Н О В О М И Р Г О- 
РОДСЬКОГО РАЙОНУ. 
СУЧАСНА ТЕХНІКА 
НЕВПІЗНАННО ПО
ЛЕГШИЛА ПРАЦЮ 
ДОЯРКИ: КОЖНА З
НИХ ОБСЛУГОВУЄ ЗА
РАЗ ПО ПО КОРІВ,

Фото

А. БУДУЛАТЬЄВА,

зобов'язання. 
пунктом запи- 
рахунок впро- 

передових 
праці, удос- 

і організації 
місць річне 

в нормогоди-

лістйчні 
Першим і 
сали: за | 
□адження 
методів 
«опалення 
робочих 
завдання 
нах виконати за десять 
місяців. В такому ж тем
пі вирішили працювати і 
колективи комсомоль
сько-молодіжних бригад 
токарів, які очолюють 
Микола Гонтар і Таміла 
Прядун. Ми уклали до
говір на соціалістичне 
змагання з ними.

Хоча і однаковий про
філь роботи у нас, про
те кількісним складом 
бригади відрізнялися. 
«Як же підбивати під
сумки змагання?» — за
думалися хлопці й дів
чата. Зараз не згадаєш, 
кому належить ця ідея, 
однак погодилися всі: 
спільним знаменником 
буде процент норМови- 
робітку одного робітни
ка.

Особливо нелегко в 
ці літні місяці. Час від
пусток вніс, деякі по
правки. У бригаді Тамі-

ли Прядун, наприклад, 
Катерина Смутко була у 
відпустці, за неї норму 
виконувала вся бригада. 
Так само в кожному з 
наших колективів. У 
графік, намічений на по
чатку року, вкладаємося 
з випередженням. За 
другий квартал наша 
бригада і бригада Мико
ли Гонтаря зайняли 2-е 
і 3-є місця серед ком
сомольсько - молодіж
них бригад механоскла
дальних цехів. Підвели 
трохи нас ливарники. В 
минулому місяці вони 
недопоставили потріб
ну кількість заготовок, 
довелося переходити на 
інші види робіт. А це 
пов'язано із додаткови
ми затратами часу.

Зараз молоді токарі 
несуть вахту на честь 
XXV з’їзду КПРС. В це
ху йде складання зерно
вих сівалок С3-3,6. Наші 
комсомольсько - моло
діжні бригади разом з 
усім колективом відкри
ли рахунок надпланово 
випущених машин.

Г. СТУПАК, 
бригадир комсо
мольсько - моло
діжної бригади 
токарів МСЦ 
№ 3 заводу
«Червона зірка».

«ТАЛІСМАН»

АРКАДІЯ

ЗЕМЛЯ вкрилась біяою 
ковдрою. Пухкі сніжин

ки невидимими щупальця
ми чіплялись за гілки де
рев, перетворюючи ЇХ У 
казкові істоти.

— Красиво яці — мрій
ливо дивилась у вікно Ган
на Федорівна. —

На мить замовкла жінка. 
Потім знову повернулась 
обличчям до столу:

— Найбільше запам ята- 
пась мені зима 1945-го. 
Вірніше, новорічна ніч...

Того дня у залі льотної 
ідальні зібралося багато 
людей — суворі пілоти, 
завжди чимось стурбовані 
«технарі», молодші авіаспе- 
ціалісти. Полкові ентузіасти 
готували концерт худож
ньої самодіяльності. Більше 
всіх, мабуть, хвилювались 
Аня Вавінська та Надя Ко
новалова — адже у репер
туарі аматорів чимало пі
сень у їх виконанні... Спо
чатку дівчатам було нелег
ко. Непроста це служба — 
авіаційний механік-зброяр. 
У мороз і завірюху, в осін
ню негоду, часто у зливу 
або під пекучим промінням 
сонця тендітні руки підві
шували під літаки стокіло- 
грамові бомби, чистили та 
заряджали гармати і куле
мети. 1 так щодня. А вночі 
ще доводилося йти з охо
рону аеродрому. Спали не 
більше 3—4 годин на добу. 
І все ж вони співали. Та ще 
й які Не було у полку бай
дужих, коли на імпровізо
вану сцену виходили Аня 
і Надя, чулися захоплюючі 
мелодії «Віють, вітри, віють 
буйні» або «Там, де Ятрань 
круто в’ється».

— А знаєте, Ятрань тече 
на нашій Кіровоградщині! 
— часто говорила Аня дру
зям. — Люблять у нас піс
ні, співають багато.

Надя — москвичка і ук
раїнської мови не знала. Та 
подруга навчила її, і не бу
ло у всій дивізії дуету, кра
щого за цей.
*> ГАДАЛА колишній ком- 

сорг ескадрильї тяжкі 
роки війни. Вона есе пам'я
тає. Пам'ятає, як у червні 
1941-го евакуювала двісті 
дітей з дитсадка, що у До- 
бровеличківці, через фронт 
на Північний Кавказ. Аж до 
Кривого Рога добиралися 
пішки, часто ховаючись у 
придорожні яри від нальо
тів ворожої авіації, а звід-

ти останнім ешелоном ді
сталися Невиномиська. Пе
редала діток в інші руки, а 
сама пішла в райком ком
сомолу. На початку сорок 
другого країну облетіла 
звістка про подвиг Зої Кос- 
модем’янської. З газетою, 
у якій було надруковано на
рис про героїню, доводила 
секретареві, що н місце 
там, де йдуть бої, там вона 
потрібна. Домоглася таки, 
щоб послали до авіашколи. 
Стала молодшим спеціалі
стом по авіаозброєнню. Так 
і потрапила у полк штур
мовиків 4-ї повітряної ар
мії. Там і познайомилася з 
повітряним стрільцем, ле
нінградцем Аркадієм Рома- 
новим.

— Він тоді буз дуже по
пулярним серед льотного і 
технічного складу полку. 
Говорили — Аркадій у со
рочці народився. Справді, 
вісім разів його літак під
бивали. Не одного фашиста 
на «мушку» взяв, а сам за
лишався живим. Льотну 
куртку Аркадія вважали та
лісманом. Часто, йдучи на 
небезпечне завдання, про
сили друзі дати її на час 
польоту, збереже, мовляв. 
Вже тоді у комсомольця на 
грудях сяяв орден Черво
ної Зірки, медаль «За від
вагу». Хочете, розповім 
один епізод...

— Я це можу зробити і 
сам, — відкриваючи двері, 
озвався Аркадій Васильо
вич. Він щойно повернувся 
з роботи... Ноги болять на 
таку погоду і рука щемить. 
Це — сліди війни. Ветеран 
тихо почаз розповідати про 
себе.

...27 вересня 1943 раку 
полк одержав складне зав
дання: нанести по відсту
паючих військах ворога 
бомбардувально - штурмо
вий удар і одночасно роз
відати морські береги — 
«голубу лінію» 
Це відбувалося 
боїв за Крим — 
Севастополем.
завдання легко 
якщо сказати, 
сорока хвилин треба було 
перебувати в тилу гітлерів
ців на висоті кількох сот 
метрів. Літаки обстрілюва
лись не тільки зенітками, а 
із танків, польової артиле
рії, навіть із автоматів. Ба
гато наших екіпажів загину
ло. Підбили і літак лейте-

гітлерівців, 
у період 

під Керчю, 
Складність 
зрозуміти, 

що більше

Некрасова з стріль- 
Романозим, Машина 
в Кизил-Такський ли
та Аркадій встиг аи-

нанта 
цем 
впала 
ман, 
стрибнути з парашутом.

Під час приземлення мо
лодший сержант вибив ру
ку, пошкодив ноги, до по
яса встрягши у солончак. 
Коли прийшов до пам’яті, 
навколо стояла тиша. «До 
своїх далеко, — подумав 
Аркадій. — Пробиратися 
доведеться вночі, а вдень 
переховуватись». Юнак зняв 
лівий чобіт, відірвав під
метку, засунув г.ід неї за
горнутий у газету комсо
мольський квиток. Нелегкий 
шлях чекав бійця. Близько 
двох тижнів поранений, на- 
півроздягнений стрілець, 
живлячись тільки виногра
дом та качанами зеленої ку
курудзи, пробирався до 
своїх. Знесиленого комсо
мольця підібрала наша роз
відка. Три тижні лікувався 
Аркадій у госпіталі, потім 
— знову рідний полк, пом
ста ворогові. Не раз літай 
у розвідку на своєму ІЛ-2 
Аркадій Романов. Пройшов 
вулицями визволеного Се
вастополя, громив фаши
стів у Білорусії, Польщі, Ні
меччині. Разом з друзями 
сфотографувався біля стін 
поваленого рейхстагу. На 
його гімнастерці з явився 
ще один орден — Вітчиз
няної війни другого ступе
ня, медалі.
Ж7 ТЯЖКІ роки воєнного 
* лихоліття поєднали свої 
долі ленінградець Аркадій 
Романов і уродженка Боб- 
ринецького району Аня Ва- 
вінська. їх любов випробу
вана вогнем, скріплена 
кров’ю. Кілька років тому 
подружжя Романових від
святкувало срібне весілля. 
Після війни ветерани посе
лилися у степовому місті, 
успішно трудились на мир
ному фронті. Ганна Федо
рівна повернулась до дово
єнної професії вихователя, 
одержала знак «Відмінник 
народної освіти», колишній 
стрілець став одним з кра
щих слюсарів - інструмен
тальників і понині працює 
на ремзаводі «Цукрогідро- 
маш», 
роди.

має урядові наго-

Ю. МАТІВОС.
наш громадський корес
пондент.
На фото:

РОМАН О ВИ.
А. В. та Г. Ф.

ЛОЦМАН У КНИЖКОВОМУ МОРІ'

Літо, щедре на сонце, принесло і 
цього року багато радісних та весе- 

днів для юних жителів села Ад- 
жамки. Більше двохсот піонерів та 
жовтенят відпочине в піонерському 
таборі «Ромашка», який створено в 
Аджамській середній школі. Добре 
йодбав про доззілля школярів на
чальник штабу — директор школи 
Микола Матвійович Швець. Цікаві 
ігри, різноманітні конкурси, змаган
ня, зустрічі з кращими людьми села 
—■ ось чим заповнені дні відпочинку.

. У старшокласників турботи серйоз
ніші. Навчально-виробнича бригадз 
{учнів дев’ятого класу добре потруди
лася на полях колгоспу імені Карла 
Маркса. Вони ста] • доглядали за 
посівами гібридної. кукурудзи поль-

ської селекції. Насіння її буде від
правлено хліборобам Польщі. В ро
боті відзначились ланки Валентини 
Гавази та Галини Великої. Колгосп 
нагородив бригаду поїздкою до мі
ста Світловодська. Юнакам і дівча
там дуже сподобалась і надовго за
пам’яталася екскурсія на Кременчу
цькі' гідроелектростанцію.

lie сумували цього літа і юні тури
сти. Разом з учителем географії Пи
липом Дмитровичем Блящуком вони 
відвідали легендарне міето-герой Се
вастополь, здійснили поїздку по узбе
режжю Криму. Учні шостого класу 
побували в Каиеві.

Людина вперше приходить у світ книг. 
Тут її чекають захоплюючі події, цікаві 
зустрічі, різноманітні новіти. А буває, що 
хтось просто даремно втрачає час, бо ві
дібрав і купив зовсім не ту книжку, кот
ра була необхідна.

Як добре було б, якби свого часу кож
ному трапився хороший порадник, своє
рідний лоцман у книжковому морі. Як от 
завідуючий бібліотекою Кіровоградського 
будівельного технікуму Анатолій Захаро
вич Вовненко.

Більше п’яти років працює він ца громадських 
засадах кіоскером. Біля столика з книгами юрм
ляться учні. Одні купують книги, інші замов
ляють новинки. Анатолій Захарович бесідує з 
кожним, прохання заносить до спеціального 
журналу. А потім, користуючись ним, замовляє 
у магазинах книги, потрібні читачам. Кіоск має 
договори на комплектування літературою з ма
газинами «Школяр», «Технічна література» та 
«Пропагандист».
»„І>0о?,Іі/,.0с.ка ,допомагае пропаганда літерату- 
гтп ГІЗН°л?лі*іГП книжкові та ілюстративні вн- 
тт. V»,’ ?1бл1отсд1 технікуму завжди приверта
ють увагу широкого кола читачів. Ось деякі з 
них: «Молодь в роки Великої Вітчизняної вій
ни», «Новинки технічної літератури», «Два сві- 
таЯІОДВЇ способи життя». А. 3. Вовненко Ьлаш- 

л1теРатУР»‘ вечори, читацькі кон
ференції, огляди книг.

До технікуму Приходять різні учні. Не 
всі вони уміють працювати з книгою. Осв

тему з ініціативи А. 3. Вовненка на пер
шому курсі в учбовий план введено спе
ціальні години «бібліотечна справа і робо
та з книгою». На початку навчального ро
ку за погодженням з викладачами скла
даються спеціальні рекомендовані списки 
учбової літератури, необхідної учням в 
процесі навчання. Як правило, її перш за 
ВСв в наР°Да°му кіоску.
ку ‘ ? пЛ1В‘іальному студентам 3-ГО
бібліотечки пРиДбати спеціальні
сані я пппг>и«°бх АНО’ літератури, укомплекто- 
внча Гпг» 010 виклаДача Леоніда Григора- 
сппияпя *тпч??,НКа' пР°всиені огляди бібліотечки 
нікуму ПІЯП,У"~ Що ма?же кожен випускник тех
нікуму взяв 11 на озброєння.

о спішно^ працює в технікумі народний 
книжковий кіоск. За минулий рік тут про* 
Дано книг на 1500 карбованців

має чимало активних по- 
к’ичг “викладачі технікуму М. 0.
ЬУДЬ™'НСЬПК«»•, Г. о. Шибаків, Л. Г. Гоя- 
Ц.ренко, в. м. Орєхова, учні — 0. М. 
Во™аії,ЄКК0’ Т- п- Бубнова, Т. Г. Патлай- 
Л\ тч:^ДлП0^агають книголюбу вести май* 
ре знань А1ВЄЛЬННК*В чеРез безмежне ма*

iHCTnw™ л- КРИВЕНКО,
₽ 10АИСТ обласного відді

лення книголюбів.
м. Кіровог-ад.
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_ КВІТИ НІКОЛИ
■іііи/тниі НЕ В’ЯНУТЬ>/

ЦЕ БУЛО навесні мину
лого року. Незабут

ня подорож у братню 
Югославію. Багато нового 
захоплюючого лишилося 
у пам яті. Красуня-столиця 
на річці Саві, гірські пе
ревали, казкові мости над 
прірвами...

Весь перший день ми 
провели у Белграді, здій
снили цікаву екскурсію 
вулицями міста, відвідали 
музей народної армії. Тут 
багато експонатів, які на
очно свідчать про зв’яз
ки нашого народу й армії 
з партизанським рухом 
Югославії під час другої 
світової війни.

— Народи нашої краї
ни ^завжди пам’ятають хо
робрих радянських сол
датів, — закінчивши екс
курсію, промовив гід.

...Комфортабельні авто
буси петляли важкими 
гірськими шляхами, то 
піднімалися вгору, то 
стрімко летіли в долину.

Зелені полонини, кіль- 
маленькі міста ■

Зелені 
це доріг, 
села.

...Війна з фашизмом за
лишила кожному народу 
важкі рани, важку па 
м ять. Білоруська Хатинь, 
київський Бабин Яр, че
ське Лідіце, французький 
Орадур.

Не поминула вона і кві
тучу Югославію. За сто 
кілометрів від Белграда, 
серед яблуневих садів, 
розкинулося місто Крагу- 
євац — місце національ
ної трагедії.

Автобуси залишилися на 
околиці, стежка повела нас у 
балку. Тиша... Навколо вес
няна трава, зелена-зелена. 
Бліді листочки дерев І білий

грані г монументів. Спочатку 
°АИИ‘ 3Р°бнлн Десятон 

дроків — другий, третій... 
Скульптури нагадують дітей 
різного віку. Старші років по 
десять, в їх завмерлих поста- 
іях закарбовані розгубленість, 
жах. А ось ті, яким не біль
ше семи .. Вони ще не зовсім 
розуміють, що трапилось, що 
чорні дула автоматів націле
ні саме на них. Очі блищать, 
шукають матір, батька. На 
відстані, далі у глиб яру — 
пам ятннкн дорослим. їх 29. 
Біля підніжжя червоні квіти. 
Завжди — влітку і взимку...

У червні 1941 року югослав
ські патріоти розпочали зброй
ну боротьбу з загарбниками. 
У ряди народних месників їх 
згуртовували комуністи. В 
перші відкриті бої з карателя
ми югославські партизани 
вступили в районі міста Кра- 
гуєвац. Зійшли з гір І рапто
во вдарили по гітлерівському 
гарнізону. Здобули зброю, 
патрони, і швидко зникли у 
безкраїх лабіринтах печер.

Іскра під Крагуєвацем 
спалахнула невгасним ба
гаттям визвольної бороть
би. Формувалися полки, 
дивізії. Народну визволь
ну армію очолив теперіш
ній президент СФРЮ 
Й. Б. Тіто.

У безсилій злобі Гітлер 
наказав провести в місті 
Крагуєвац криваву роз
праву над цивільним насе
ленням. Жовтневого ран
ку 1941 року тишу неве
личкого 
гуркіт 
терів і мотоциклів. Плями
сті, огидні, носилися вони 
вулицями міста. Есесівці 
арештовували всіх, хто 
траплявся на очі. В місті 
лютували пожежі, повітря 
прорізали автоматні чер
ги.

— Директоре, нам по
трібні твої діти! — циніч
но заявили окупанти. До 
школи підігнали вантаж-

ні машини, школярів за
брали з уроків. Класами 
виводили на вулицю. З 
усіх боків у напрямку ви
балка мчали переповнені 
машини. З кузовів чувся 
відчайдушний стогін, про
кляття катам. Головорізи, 
брязкаючи зброєю, оточи
ли балку. Автоматники 
стояли за п’ять кроків 
один від одного. Прире
чених виводили групами. 
Здоровенний 
гримнувши ; 
дійшов до 
школи:

— Ти можеш 
Ми відпускаємо 
діти...

— Пане офіцер, у мене вдо
ма двоє дітей, а тут тисяча! 
Стріляйте, я і зараз веду 
урок!

Шість тисяч дорослих і ти
сячу школярів стратили того 
дня кати з зондеркоманди СС.

Населення прозвало цю 
страшну балку Долиною 
смерті. Злочинці повернулися 
на залізничну станцію.

Чоботи окупантів були при
сипані пилюкою, укриті черво
ними плямами. На пероні чо
тири хлопчнки-циганн чисти
ли пасажирам взуття. Цим во
ни заробляли на хліб. Моло
дий офіцер з русявим волос
сям підійшов до одного з них 
і наказав почистити чоботи. 
Юний чистильник відмовив-

міста порушив 
бронетранспор-

іти додому, 
тебе. У тебе
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ся.
— Що? — очі карателя на

лилися кров’ю.
— Лін не будемо працювати 

на тих, хто вбиває наших бра
тів! — вигукнув хлопчина.

Фашист подав знак. Чо
тири сміливці розді
лили долю своїх одноліт
ків. Відтоді минуло більше 
тридцяти років. Пам'ять 
жива, вічна пам’ять...

Ми поклали до пам’ят
ників червоні квіти...

В. БУХТ1ЯРОВ, 
вчитель.

м. Кіровоград.

ІНТЕРВ'Ю «МК»

МАСОВІСТЬ
І ПРОБЛЕМИ...
— Яким буде рапорт фізкуль

турників міста в день свята?
— Умови для занять фізкультурою і 

спортом в нашому місті поліпшуються з 
кожним роком. Тепер до послуг юнаків 
та дівчат є 5 стадіонів, 8 футбольних по
лів, 50 спортивних залів, більше 200 спор
тивних майданчиків. В 162 колективах 
фізкультури фізичний гарт підвищує 
майже 51 тисяча молодих виробничників, 
студентів, школярів. Як бачимо, новий 
крок до масовості зроблено. І в майстер
ності е позитивні зрушення. Під час VI 
Спартакіади УРСР збірна області в сво
їй групі була серед кращих, посівши чет
верте місце в турнірній таблиці. В її 
складі більшість майстрів обласного цен
тру. Вихованець «Буревісника» В. Мар- 
ков став призером Спартакіади на зма
ганнях з боксу, «бронзу* також виборов 
самбіст дннамівського колективу ІО. На- 
сипайко. Команда борців класичного 
стилю, наприклад, принесла збірній 77 
очок. І в цьому великий внесок заслуже
ного тренера УРСР М. І. Романенка, 
який дбайливо виховує молодих спорт
сменів, веде їх на поєдинки з пайсильні- 
шими спортсменами республіки. Тільки в 
цьому році він підготував двох майстрів 
спорту, десятки спортсменів масових 
розрядів.

Серед колективів фізкультури завжди 
попереду спортивний клуб «Зірка». Тут 
успішно'пройшла спартакіада, присвяче
на 30-річчю Перемоги, більше 2 тисяч 
червонозоріпців складають нормативи 
комплексу ГПО. В кожному цеху орга
нізовано проводиться виробнича гімнас
тика, яку влаштовують громадські інст
руктори по спорту. Та й футболісти «Зір
ки» цього сезону взялп добрий розгін, 
вийшовши в першому колі чемпіонату 
країни в число лідерів. Червонозорівці 
гордяться вн?:ованцем свого спортивного 
колективу майстром спорту Станіславом 
Редозубович, Він став срібнпм призе
ром Спартакіади УРСР. чемпіоном цен
тральної ради ДСТ «Авангард».

А ІОДИ з квіта- 
•• ми на пероні 
залізничного вок
залу терпляче че
кали поїзда, що 
запізнювався. Во
ни зустрічали ша
нований колектив 
обласного музично-драматичного театру 
імені М. Л. Кропивницького, котрий у 
вівторок повернувся з гастролей по Ал
тайському краю.

Жителі Рубцовська і Барнаула, цілин
ники колгоспів і радгоспів аплодували 
нашим землякам. Головний режисер теат
ру, заслужений діяч мистецтв УРСР І. В. 
Казнадій позідоміїв, що гастролі про
йшли успішно. За два місяці гостюван
ня на Алтаї театр показав близько ста- 
п’ятдесяти вистав. Серед гастрольного 
репертуару були такі відомі твори ук
раїнських і радянських драматургів, як 
«Майська ніч», «Лиха доля», «Катери
на», «Над голубим Дунаєм», «Голубі 
олені», «Дівчина і море» та інші.

КРОПИВНИЧАНИ 
ВДОМА

В далекому Алтайському краї чимало 
шанувальників українського театрально' 
го мистецтва. Кропивничани показали 
свої роботи 75 000 глядачів.

Гастролі нашого театру стали справж
нім творчим звітом колективу. Актори 
зустрічались в цехах з робітниками Ал
тайського тракторного, Барнаульського 
моторного та інших заводів, побували у 
хліборобів Рубцовського, Новоєгор’ев- 
ського, Троїцького, Новоалтайського ра
йонів.

Театр повернувся додому. Незабаром 
кропивничани розпочнуть підготовку до 
нового театрального сезону.

В суботу, У серпня, в нашій країні відзначається 
День фізкультурника. Це свято радянська молодь 
зустрічає новими спортивними досягненнями, масо
вим розвитком фізкультури і спорту. Наїи кореспон- 
дені зустрівся з головою Кіровоградського міського 
спорткомитету Л. ПОДОЛ ЬСЬКИМ і попросив роз
повісти про здобутки спортсменів обласного центру 
перед святом, повів діалог про невирішені проблеми.

доводиться від-— Але ж часом
значати той факт, що в колективах 
фізкультури зовсім не готуються 
до стартів ГПО, або ж проводять їх 
формально. І в першу чергу, вина в 
цьому фізкультурних та комсо
мольських активістів.

— Не завжди так. Фізорги здебільшо- 
•го визначили правильні напрямки своєї 
діяльності. Але їм нерідко не допомага
ють керівники підприємств, установ та 
організацій. Наприклад, і донині ми не 
маємо плавальних басейнів для складан
ня нормативів нового фізкультурного 
комг.лексу. Інколи господарники ніяк не 
знайдуть коштів для будівництва про
стих баз..,

— В редакцію нерідко повідом
ляють, що нормативи з плавання 
майбутні значківці зовсім не вико
нують, але фізкультурні активісти 
рапортують, що комплекс складе
но. Чим це пояснити?

— Відсутністю плавальних басейнів. 
Хоч окозамилювання не допустиме. І ми 
з цим боремось.

— В місті є великі колективи фіз
культури, які не мають своїх баз, 
Де ж підвищують свою майстер
ність спортсмени?
= Районні спорткоиїтетп склали гра

фіки, за якими молодь регулярно тре
нується на міських стадіонах. Найбільше 
юнаків і дівчат приходить па стадіон 
спортклубу «Зірка». Будівельник!!, на
приклад, користуються спортивним за
лом СШ № 5.

—• Під час змагань міського мас
штабу інколи спортсмени виробни
чих колективів показують низькі 
результати. Це, звичайно, від того,

що вони пробували свої сили хіба- 
що перед змаганнями, а регуляр
но не тренуються. Як на це дивля
ться інструктори по спорту?

— Активісти з швейної фабрики, олій- 
жиркомбіна ту, геологорозвідувальної
партії організували роботу секцій, на
креслили чіткий графік тренувань збір
них команд, і тому тут є зрушення. Але 
на багатьох підприємствах інструкторів 
використовують як експедиторів, заван
тажують іншими виробничими справами. 
Л прямими обов'язками їм ніколи зай
матись.

— Як же міський спорткомитет 
планує уникнути цих недоліків і 
проблем?

— Перш за все ми підвищимо контроль 
над експлуатацією і використанням На
явних спортивних споруд. Найбільше во
ни мають бути завантаженими у вихідні 
дні. Незелнкі підприємства кооперувати
муть свої кошти, щоб найближчим часом 
спорудити легкоатлетичні комплекси, 
спортивні зали. Ми будемо праг
нути якомога більше змагань проводити 
за місцем проживання. Тому і в мікро
районах міста треба будувати спортивні 
бази. За цю справу беруться житлово- 
експлуатаційні контори, підприємства, 
які тут стали шефами.

— Які ж спортивно-масові захо
ди плануються на суботу, 9 серпня? 
Як молодь міста відзначить День 
фізкультурника?

— В місті відбудеться нарад фізкуль
турників, На стадіоні спортклубу «Зір
ка» триватимуть показові виступи спорт
сменів, стартуватиме першість обласної 
ради ДСТ «Авангард» з легкої атлети
ки, почнуться змагання з волейболу, бас
кетболу. А на футбольно поле вийдуть 
спортсмени заводів тракторних гідроаг
регатів і радіовнробів, свою майстерність 
продемонструють городошники. В парку 
культури імені В. І. Леніна організуємо 
спортивний вечір, присвячений Всесоюз
ному Дню фізкультурника. Тут змагати
муться шахісти і шашкісти, а діти стар
туватимуть на велосипедах. Водна стан
ція «Спартака» чекає в суботу веслярів, 
на ставу, що в парку «Перемога», відбу
дуться поєдинки па яхтах і човнах. Сот
ій школярів, підлітків прийдуть на спор
тивні майданчики у своїх мікрорайонах. 
Всюди юнак» та дівчата візьмуть участі., 
в іграх па призи героїв-земляків, турист
ських походах.

ПЕРШІ 
„ЖАЙВОРОНКИ“

На новому ' «елоенпеді «Ві- 
туреліс» (у перекладі з ли
товської — «жайворонок») мо
жуть їздити І хлопчики, і дів
чатка. Цю універсальну мо
дель розробили на Шауляй- 
ському заводі «Вайрас», чия 
продукція відома більше, ніж 
у 70 країнах світу.

Перша партія «жайворон
ків» — 1,5 тисячі — вже зі
йшла з конвейєра.

На фото: нові велосипеди 
«Вітуреліс». Вони легкі під 
час руху, дуже зручні.

Фото М. БАРАНАУСКАС.
АІШ.

23 автобуси Лікінсько- 
го автобусного заводу, 
для маршрутів обласно
го центру одержав цьо
го року Кіровоградський 
автобусний парк. Ще 7 
машин прибуде в авто- 
підприємство у четвер
тому кварталі.

Поповнення автобус
ного парку дозволяє йо
го працівникам збільши
ти кількість автобусів на 
завантажених 
тах.
обслуговування 
жирів скорочені інтерва
ли руху на міських мар
шрутах 3, 5, 10, 14, 24.

Зараз Кіровоградське 
автотранспортне під
приємство № 10021 роз
робляє новий маршрут 
Черемушки — міськмо- 
локозавод через рай
центр.

Цікава цифра: всього 
на міських та міжмісь
ких лініях кіровоградців 
перевозять 360 автобу-

«V ГАЗЕТА

ЮНИИ ДРУЖЕ!
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕДПЛАТА НА ОБЛАСНУ 
МОЛОДІЖНУ ГАЗЕТУ «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

Рік 1975 — завершальний рік дев’ятої п’ятирічки. 
Радянський народ успішно виконує накреслення
XXIV з’їзду КПРС, свої трудові дарунки трудівники ' 
міста і села, юнаки і дівчата присвячують наступному
XXV з’їзду партії.

Про те, як живуть, трудяться, відпочивають твої 
ровесники в області, республіці, країні, ти дізнаєшся, 
передплативши своє комсомольське видання.

На сторінках газети досвідом роботи діляться ком
сомольські працівники, — «Обмін комсомольських 
документів», «Звіти і вибори в комсомолі» — голов
ні рубрики, які висвітлюють хід цих важливих кам
паній в комсомольських організаціях області.

У розпорядженні школярів та піонерів —- «Вітри
ла» та «Бий, барабан». Матеріали на моральні теми 
об’єднує рубрика «Мораль: честь І життя», пробле
ма важковиховуваних — «Увага, підліток!».

Друже! Оформити передплату на газету «Моло
дий комунар» тн можеш у будь-якому відділенні 
зв’язку.
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Олександрійське 
міське 
професійно- 
технічне 
училище Ле 1

ОГОЛОШУЄ 
набір учнів

НА 1975-1976
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує висококва
ліфікованих працівників з 
середньою освітою. Після 
закінчення училища учні 
одержують диплом з при
своєнням третього розряду 
за спеціальністю.

Диплом надає право 
вступати до вищих учбових 
закладів.

Набір провадиться для 
навчання за такими спе
ціальностями:

на базі 8-річної освіти — 
токарі по металу; слюсарі- 
ремонтники; електрогазо- 
зварювальники; слюсарі- 
електромонтажники; налад
чики зварювального газорі- 
зально-о обладнання;

на базі 10—11 -річної осві
ти (із строком навчання 
1 рік): машиністи електро- 
мостових кранів.

Час навчання в училищі 
і зараховується до трудового 
. стажу.

На всі спеціальності прий- 
і маються юнаки і дівчата ві

ком від 15 років і старші.

Для вступу до училища 
необхідно подати такі до
кументи до приймальної 
комісії: заяву, свідоцтво
поо освіту, паспорт або сві
доцтво про народження, 
характеристику зі школи, 

і довідку про стан здоров’я, 
медичну довідку про про
філактичні щеплення, 6 фо
токарток (3X4 см).

Вступники проходять ме
дичну комісію за направ
ленням училища.

Зараховані до училища 
забезпечуються: зі строком 
навчання 3 роки — трира
зовим харчуванням, вихід
ним і робочим одягом і 
взуттям; зі строком навчан
ня 1 рік — стипендією у 
розмірі ЗО карбованців на 
місяць.

В період виробничої 
практики кожному учневі 
виплачується 33 проценти 
заробленої суми.

Початок навчання з 1 ве
ресня 1975 року.

Приїжджі забезпечую
ться гуртожитком.

Адреса училища: м. Олек
сандрія, мікрорайон Жовт- 

, невий, вул. Ватутінв, 1, те
лефон: 51-4-08. Автобусом 
їхати до зупинки селище 

■ Жовтневе.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське міське ссредію профтехучилище № 7

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Строк навчання — 3 роки (гру
пи, що дають середпю освіту):

Слюсар-монтажяик по наладці 
приладів, апаратури і спстем ав
томатичного контролю, pery.no- 
вання і управління.

Електромоптажппк по освітлен
ню, освітлювальних і силових ме
реж і електрообладнанню.

Монтажник по монтажу стале
вих і залізобетонних конструкцій.

Арматурник • електрозварю
вальний.

Маляр.
Штукатур-облишовальпик.
Облицювальним - плиточник • мо

заїчних.
Столяр (будівельний).
На ці спеціальності приймаю

ться юнаки і дівчата з восьмиріч
ною освітою. Тим. що закінчили 
навчання, видається диплом про 
закінчення середньої школи і при
своюється розряд з набутої спе
ціальності.

Строк навчання 2 роки:
Кровсльпнк.
Муляр-монтажпвк.

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Слюсар-сантехнік. 
ІНтукатур-облищовальник.
На ці спеціальності приймаю

ться юнаки 1 дівчата з освітою 
8—9—10 класів.

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

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

Зараховані на 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
раховується в безперервний тру
довий стаж.

Особи, іцо закінчили училище з 
відзнакою, приймаються у вузи і 
технікуми поза конкурсом.

До училища приймаються та
кож увільнені з лав Радянської 
Армії, які навчаються по скоро-

чепій програмі і отримують сти
пендію в розмірі 75 карбованців.

При училищі працює вечірня 
школа робітничої молоді для уч
нів зі строком навчання 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 па ім’я директора, автобіо
графію, паспорт або свідоцтво 
про народження, документ про 
освіту, довідку з місця проживан
ия, 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 «ОА1ПТУ № 7».

ДИРЕКЦІЯ.

Знам’янське технічне училиіце Ао 2
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ для ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 

ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
Слюсарі по ремонту вагонів і ав

томатичного гальмівного обладнан
ня. Строк навчання 2 роки (юнаки 
з освітою 8—10 класів віком не 
менше 15 років).

Слюсарі-електрики по ремонту 
електроустаткування електровозів і 
тепловозів. Строк навчання 1 рік 
(юнаки з середньою освітою, не 
менше 17 років).

Помічники машиністів електрово
зів. Строк навчання 1,5 року (юна
ки з середньою освітою, вік не мен
ше 17 років).

Помічники машиністів тепловозів. 
Строк навчання 1,5 року (юнаки з 
середньою освітою, вік не менше 
17 років).

Електромеханіки по автоматиці і 
сигналізації на транспорті. Строк 
навчання 2 роки (юнаки з серед
ньою освітою, вік не менше 17 ро
ків).

Електромеханіки зв’язку на тран
спорті. Строк навчання 2 роки (юна
ки з середньою освітою, не менше 
17 років).

Чергові по станції IV—V класів. 
Строк навчання 1.5 року (юнаки і 
дівчата з середньою освітою, не 
менше 17 років).

Слюсарі по ремонту тепловозів. 
Строк навчання І рік (юнаки з се
редньою освітою, вік не менше 17 
років).

Учням з вищевказаних спеціаль
ностей виплачується стипендія в 
розмірі, встановленому для учнів 
третього курсу технікумів, а відмів» 
пикам навчання — підвищена сти
пендія, вихованні дитбудинків, діти 
інвалідів першої і другої груп 
приймаються на державне забезпе
чення.

Особи, демобілізовані з лав Ра
дянської Армії, приймаються до 
училища зі строком навчання 7,5 
місяців і виплатою стипендії в роз
мірі 69 карбованців па місяць з та
ких спеціальностей:

оглядачі - ремонтники вагонів; 
електромонтери по монтажу І екс
плуатації контактних мереж і висо
ковольтних ліній електропередач за
лізниць.

Прийняті на навчання по спеці
альностям оглядачі-ремонтнпки ва
гонів, слюсарі по ремонту вагонів і 
електромонтери контактних мереж 
забезпечуються гуртожитком. При 
училищі є їдальня.

Вступаючі до училища повніші 
особисто пред'явити слідуючі доку
менти:

Заяву на Ім'я директора училища, сві
доцтво про народження, документ про 
освіту, характеристику зі школи або міс
ця роботи, довідку з місця проживання І 
склад сім’ї, автобіографію, довідку про 
стан здоров'я (форма № 286), 8 фотокар
ток розміром 3x4 см.

Всі поступаючі при представленні до
кументів по направленню училища про
ходять медичну комісію в Звам'янськІЛ 
залізничній поліклініці.

Ті, що закінчили технічне учили
ще, паправляються для роботи по 
спеціальності на підприємства і ко
ристуються всіма пільгами праців
ників залізничного транспорту.

Адреса училища: Кіровоградська 
область, місто Знам’янка, вул. Рози 
Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

Кременчуцьке серед не. професійно-технічне училище № 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1975—1976 навчальний рік

для підготовки кваліфікованих 
робітників з спеціальностей: муляр- 
мрнтажник конструкцій, маляр, 
столяр, муляр, маляр-штукатур, об- 
лицювальник-плитковик.

До училища приймаються юнаки 
віком 15—17 років та дівчата до 20 
років, які закінчили 8—10 класів, а 
також звільнені в запас з лав .Ра
дянської Армії.

В училиші молодь має можли
вість одержати одночасно спеціаль
ність і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років на
вчання па базі восьмирічки набува
тимуть спеціальність муляра-мон-

тажпика конструкцій, маляра та 
столяра, після закінчення цього фа
ху училища одержать диплом про 
присвоєння спеціальності і про. се
редню освіту.

Училище проводить також набір 
учнів на базі 8 9. 10 класів па спе
ціальності з строком павчанпя: 
маляр-штукатур та столяр-тесляр — 
2 роки; муляр, облишовальнмк-плит- 
ковик та маляр — 1 рік.

Всі учні, незалежно рід строку 
навчання, перебувають на держав
ному забезпеченні (триразове хар
чування, обмундирування та гурто
житок).

то Наша адреса Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Миколаївське
середи« 

проф
техучилище 

№ 11
ОГОЛОШУЄ НАБІР
УЧНІВ

НА 1975-1976
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На базі восьмирічної 
освіти училище готує: 
токарів, фрезерувальни
ків, слюсарів-ремонтнн- 
нів, слюсарів механо
складальних робіт, елек
тромонтерів по обслу
жуванню промислово
го обладнання.

Строк навчання 3 ро
ки.

Випускникам учили
ща видається диплом 
про середню освіту з 
присвоєнням розряду по 
спеціальності.

Учні з 8-річною осві
тою навчаються також 
спеціальності токаря, 
слюсаря - інструмен
тальника, формовщи- 
на-модельника.

Строк навчання 2 ро
ки з присвоєнням роз
ряду по спеціальності.

На спеціальності тока
ря, електромонтера по 
обслужуванню промис
лового обладнання — 
строк навчання 1 рік.

Зараховані до учили
ща знаходяться на пов
ному державному за
безпеченні, ті, що по
требують, забезпечую
ться гуртожитком.

Учні з річним строком 
навчання 
ться 
ром 30 
місяць.

Учням 
строком 
дається 
призову 
Армію на чотири роки.

Учні отримують 33 
проценти сум, заробле
них в процесі виробни
чого навчання.

забезпечую- 
стипендією розмі- 

карбованців на

з трирічним 
навчання на- 

відстрочка від 
в Радянську

училища! 
м. Миколаїв, 
вул. Космонав-

МПТУ № 11 
№ 7, автобуси 
12, 18, 21. Те- 
№№ 2-10-81, 

можна вислати

І

4.

На адресу 
УРСР, 
327044, 
тів, 66, 
(трамвай 
№№ 10, 
лефони 
2-10-87)
цінним пакетом такі до
кументи:

Заяву, документ про 
освіту (оригінал), свідо
цтво про народження або 
паспорт, характеристику 
зі школи, медичну до
відку (форма № 286),
довідку з місця прожи
вання і про склад сім’ї, 
шість фотокарток розмі
ром 3X4 см.

Початок занять 1 ве
ресня.

В училищі є спортив
ний зал, бібліотека, ак
товий зал на 400 місць, 
взимку учні мають мож
ливість навчатися пла
ванню в басейні спорт
комплексу.

В училищі працюють 
гуртки: танцювальний,
естрадний, драматич
ний, кіно, фото. Спор
тивні секції: волейбол, 
бокс, боротьба, вело
спорт, легка атлетика, 
стрілецький спорт.

Під час виробничого навчання 
учні одержують грошову винагоро
ду в розмірі 33-х процентів від за
робленої суми.

Училище знаходиться в центрі 
міста, розміщене в добре обладна
ному триповерховому приміщенні з 
спортивним та актовим залами, 

працюють гуртки художньої само*- 
діяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати 
заяву, свідоцтво про освіту, сві
доцтво про народження або пас
порт, довідку з міспя проживання з 
зазначенням складу сім’ї, характе

ристику зі школи, 
п’ять фотокарток 
розміром 3X4 см. 
медичну довідку 
(форма № 286).

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. Друкарня 1м. Г. М. Димитрова
„елефони, відповідального секретаря та еідділу обласного управління у справах видавництв,

комсомольського життя 2-45-35, відділу пропаганди, поліграфії І книжкової торгівлі,
відділу листів і масової роботи - 2-45-36, еідділу вій- „ Кіровоград, вул. Глінки, 2.
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87. ________ _____________

БК 07659. Іедекс 6Ї197Г Зам. № 13343. Тираж 59 000.

Адреса учили
ща: м. Кременчук, 
Полтавської обла
сті, вул. Першо- 
травнева, 12.

к ДИРЕКЦІЯ.

Одночасно учні набу
вають спеціальність і се
редню освіту.

Ласкаво просимо до 
нас в училище!

ДИРЕКЦІЯ.
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