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Вручення О. М. Косигіну 
польського ордена

ЧЕТВЕР, 14 серпня 1975 року

ВАРШАВА. 12 серпня. (Спец. кор. ТАРС) Тут від
булося вручення членові Політбюро ЦК КПРС, Го
лові Ради Міністрів СРСР О. М. Косигіну поль
ського «Ордена заслуги» з великою стрічкою, яким 
він нагороджений за видатні заслуги у всебічному 
розвитку братерських відносин між ПНР і СРСР, а 
також за його вклад у зміцнення дружби, співробіт
ництва і єдності країн соціалістичної співдружності, 
безпеки і загального миру.

Високу нагороду О. М. Косигіну вручив член По- 
літбюро Ц!\ ПОРП, Голева Ради Міністрів ПНР 
П. Ярошсвнч.

« ♦ •
12 серпня в Москву повернувся член Політбюро 

ЦК КПРС, Голова Ради Міністрів СРСР О. М. Ко- 
сигіп, який перебував у Польській Народній Респуб
ліці з дружнім візитом на запрошення Політбюро 
11К ПОРІ! і Ради Міністрів ПНР.

12 СЕРПНЯ ВІДБУЛОСЯ П’ЯТЕ, ЮВІЛЕЙНЕ ЗАСІ
ДАННЯ МІЖНАРОДНОГО КЛУБУ МОЛОДИХ МЕХА
НІЗАТОРІВ, НА ЯКОМУ МОЛОДІ ХЛІБОРОБИ ДВОХ 
БРАТНІХ КРАЇН — ТОЛБУХІНСЬКОГО ОКРУГУ НРБ 
І КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОДІЛИЛИСЬ ДОСВІ
ДОМ РОБОТИ КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ 
КОЛЕКТИВІВ, РОЗГЛЯНУЛИ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ 
КАДРІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦЗМАГАННЯ.

На фото: на -засідангі 
міжнародного клубу моло
дих механізаторів в обко
мі комсомолу.

ДНІ
ТЕПЛИХ
ЗУСТРІЧЕЙ

Засідання клубу від
крив перший секретар 
обкому комсомолу Ми
кола Скляпнчспко. По
тім слово взяв секретар 
Толбухіпського окруж
кому ДК.СМ Стоян Сто
янов, виступили голов
ний агроном обласного 
управління сільського 
господарства В. О. Зе- 
пін, ланкова механізова
ної ланки по вирощу
ванню високих врожаїв 
кукурудзи з колгоспу 
імені Леніна ІІовоархаи- 
гельського району Ва
лентина Єфре.менко. на
уковий співробітник То- 
шевського інституту по 
вирощуванню пшениці і 
соняшнику Георгі Себев, 
бригадир молодіжного 
аграрно - промислового 
комплексу села Пересе
ленця Рачо Стоянов.

РУКУ НА РУЖБУ,
РОВЕСНИК З БОЛГАРІЇ

(Розповідь про засі
дання клубу читайте 
у наступному номері). ЗА ПРАВО ПІДПИСАТИ РАПОРТ XXV З’ЇЗДУ КПРС

ПІД ЧАС ДРУЖНЬОЇ ЗУСТРІЧІ (ЗЛІ
ВА НАПРАВО): ОЛЕНА МЕІЕДЬ. СТО
ЯН ЖЕКОВ, А1АНАС ПАУНОВ. СТОЯН 
СТОЯНОВ. МИХАЙЛО АВДИШЕВ, ГЕ- 
ОРГ1 СЕБЕВ

Фото 10. ЛІВА ШИНКОВА.

рахунок

п’ятирічки
оьмін І 
комсомольських 
документів'

проиозиці ЄЮ— 
в комітет
П ІД ТОГО, яким буде початок справі), визначиться потім 
"у чималій мірі загальний результат діла. Цю прописну 
істину в комсомольських організаціях нашого заводу дуже 
серйозно врахували під час підготовки до обміну комсо
мольських документів. Не могли просто не взяти її до уваги 
те іі з тієї причини, що цей важливий захід у житті спілчан 
проходив слідом за обміном партійних документів.

Організаційна робота в загальних ключових питаннях, як 
підкачала практика, поставила, здавалося, дуже просту і та
ку зрозумілу вимогу — увага до кожного члена ВЛКСМ. Ад
же виходили па огляд наших рядів, і в цих рядах мають бу
ти лише боповиті, активні від першого до останнього. Ще 
під час Ленінського заліку «Ти па подвиг кличеш, комсо
мольський квиток!», що проходив у всіх комсомольських ор
ганізаціях підприємства визначили, хто і як виконує свої 
комсомольські доручення. Ось тут і виявилося, що частина 
молодих робітників і службовців зовсім їх не має. або ж во
ші лише числяться; па противагу таким, деякі спілчани на
впаки — аж надто «завантажені» дорученнями. І комітети 
"комсомолу, зокрема — цехових організацій, почали підбира
ти комсомольські доручення, погоджуючи їх з інтересами 
юнаків і дівчат, з потребами заводу. Особливо в ней час за
лучили багато молоді до боротьби за гпсоку продуктивність 
праці, культуру та естетику нашого підприємства. З’явилися 
свої» ділянки прилеглої до заводу території, за чистоту 

яких відповідали молоді робітники особисто, дільниці в це
хах... А над доглядом за зеленими насадженнями дендропар
ку вигін шефство всі.

Зросла ініціатива комсомольців. Якось зайшов у комітет 
іпжеііср-лоиструктор Юрій Бабій і запропонував: «Як диви
тесь, щоб я прочитав лекцію про історію комсомолу? Підхо
дить така тема?». Звичайно ж і тема в самий раз, і пропози
ція варта підтримки.

(Закінчення на 2-й стор.).

Комсомольсько * молодіжна 
бригада будівельників міжкол
госпбуду працює в рахунок 
лютого 1976 року.

В першому півріччі цей ко
лектив. очолюваний Олексан
дром Чорним, обсяг будівель
но-монтажних робіт перевико
нав на 28,3 тисячі карбованців.

Правофлангові соціалістич
ного змагання Віктор Дудияк, 
і Віктор Гуденко план шести 
місяців викопали па 150 про
центів.

О. БОЙКО, 
інструктор Вовоархангсль- 
ського РК ЛКСМУ.

Про врожай 
наступного

Боротися за право носити 
звання колективу імені XXV

з'їзду КПРС — не рішення 
прийняли на недавніх зборах 
механізатори комсомольсько- 
молодіжної тракторної брига
ди № І колгоспу імені Шев
ченка Новоукраїнського райо
ну (бригадир Анатолій Лу- 
бенець).

За підсумками першого пів
річчя вони виробили 12 534 
гектари умовної оранки, зеко
номивши при цьому 22 процен
ти пального від затраченого. 
Бережливе ставлення до тех
ніки дало змогу молодим меха
нізаторам заощадити на ре
монті і технічному огляді ма
шин 1778 карбованців.

Зараз вся увага колективу 
зосереджена па підготовці ла
нів під урожай наступного ро
ку. Серед передовиків соціаліс
тичного змагання тут особливо 
часто називають ім’я комсо
мольця Іллі Джумелі. Пого 
змінна норма — 7 гектарів 
умовної оранки.

В. ЛУГОВИЙ, 
інструктор Повоукраїн- 
ського РК ЛКСЛІУ.

Ритм—на 
перевиконання 
Поряд з досвідченими мета

лургами в плавильному цеху 
Побузького нікелевого заводу 
ударно працює й молодь.

Нова для нашого краю про
фесія прийшлася до душі юна
кові з Новоархангельського 
району Миколі Покрнщенку. 
Комсомолець приїхав па завод 
будувати його, тут закінчив 
курси майстрів і назавжди 
обрав нелегку професію вог- 
ияра. У ці дні зміна старшого 
майстра Л. І. Перцева, в якій 
працює Микола Покрпщепко, 
на вахті на честь XXV з'їзду 
КПРС веде перед в соціаліс
тичному змаганні. Трудове су
перництво в цеху служить рит
мічному випускові товарного 
феронікелю. За минулий мі
сяць план викопали на 107,3 
процента,

В. ЖУЖГІН, 
секретар партбюро пла
вильного цеху Побузько
го нікелевого заводу.

Головапівськпн район.

ВІДСТАВАТИ ВІД ВАТАЖКА 
НЕ ЛИЧИТЬ...

звіти і
ВИБОРИ

В КОМСОМОЛІ

т

Днями перед почат
ком зміни ми чи
тали постанову Цен
трального Комітету 
комсомолу «Про про
ведення звітів і вибо
рів у комсомольських 
організаціях країни». 
Увага с цьому важли
вому документі до 
зміцнення комсомоль
ських груп нам дуже 
зрозуміла. Судимо по 
собі. Адже вся внутрі
спілкова робота в на

шому автопарку почи
нається саме в цих 
найменших осередках 
спілчан.

На хорошому рахун
ку наш невеликий ко
лектив. За два минулі 
квартали року виходи
ли переможцями в со
ціалістичному змаган
ні серед комсомоль
сько-молодіжних ко
лективів району. Ком
сомольці очолюють 
боротьбу за надплано

ве перевезення ван
тажів, за продовження 
строку служби автомо
білів без ремонтів. А 
приклад у всьому по
казує наш групком- 
сорг, молодий кому
ніст Григорій Горбен
ко. На початку року 
він взяв зустрічне зо
бов язання — вироби
ти своїм ЗІЛом-130 70 
тисяч тонно-кілометрів 
при плані 65 тисяч. Вже 
зараз Григорій має на

особистому рахунку 65 
тисяч тонно-кілометрів*

Три роки підряд ми 
обираємо своїм груп< 
комсоргом Григорія 
Горбенка. І обов язка« 
во оберемо його сво 
їм повпредом вчеТ« 
верте. Таке одностайне 
бажання наше.

Л. КІТЧ ЕН ко. 
комсомолець, водій 
автопарку колгоспу 
«Україна» Новгород* ( 
ківського району«
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Заготівля кормів— 
ударна справа молодих

ІІа початку року у «Молодому комунарі» були 
вміщені соціалістичні зобов’язання комсомоль
сько-молодіжного колективу колгоспу «Дніпро» 
Оиуфріївського району, який закликав усі ком
сомольсько-молодіжні колективи МТФ області 
боротися за 3000-кілограмові надої. Нині вмі
щуємо листа члена цього колективу, передової 
доярки господарства Аятоніни Лавецьксї. Чем
піон Оиуфріївського району серед майстрів ма
шинного доїння, вона свою особисту п ятнрічку 
викопала ще у травні. А. Лавецька розповідає 
про те, як члени колективу виконують взяті со
ціалістичні зобов'язання.

У період з 26 верес
ня по 5 жоетня 1975 

року на Україні відбу
дуться Дні літератури 
і /йисгецтва Естонської 
PCP. їх проведення 
Стане великою подією 
і; громадсько - полі
тичному і культурному 
житті трудящих двох 
братніх республік, де
монстрацією непоруш
ної дружби всіх паро
дії» нашої багатонаціо
нальної країни, сприя
тиме дальшому роз-

шшїзд:котстк очемдші
Повним ходом іде заготівля кормів па полях 

колгоспу «Україна» Зпам’япського району. За
мість звичних «одиноких» ЗМІів тут курсують 
тепер цілі автопоїзди. Це ініціатива водіїв авто
транспортного підприємства № 10036, які обслу
говують, господарство. До трьох автомобілів з при
чепами додається ще один причеп. Він знаходи
ться під завантаженням одноразово з автомобі
лем.

Користь від ініціативи очевидна: якщо раніше 
шість колгоспних машин за зміну переьозили 70— 
90 тонн зеленої маси, то зараз вантаж лише од
ного автомобіля з причепом — сімдесят топи.

За планом господарство повинне закласти п 
траншеї близько 7 тисяч-тонн силосу. На сьогод
нішній день в колгоспі заготовлено до плану 
90 процентів цінного корму для громадської ху
доби.

ІІд фото: автопоїзд з дорозі; передовий водій Знам'яа- 
ського автонідприємства Л 10036 Леонід БЕЗРУКОВ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА^

ОБМІН \
ХОМСФМОЯЬФЬК u і 
документів :

д р о д о s яці є к
ж комітет

Д® Ділі в 
літератури 
іі мистецтва 
Естонії 
и УРСІ»
виткові ' радянської 
культури, соціалістич
ної за змістом, багато
гранної своїми націо
нальними формами і 
інгернаціоналістськ о і 
своїм духом і характе- 
ром.

11 серпня відбулось 
перше засідання рес
публіканського оргко- 
лбігегу по проведен
ню свята культури 
братніх республік за 
участю керівників
ряду міністерств і ві
домств УРСР, твор
чих спілок, концертних 
організацій, на якому 
було обговорено план 
основних заходів Днів 
літератури і мистецтва 
Естонії в Українській 
PCP.

Перед присутніми 
виступив голова оргко
мітету, заступник Голо
ви Ради Міністрів УРСР 
П. Т. Тронько.

(РАТАУ).

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

І Юрій відтоді прочитав до десяти 
лекцій, які нерідко закінчувалися га
рячим диспутом про сьогодення мо
лодих заводчан, про майбутнє їх мо
лодого підприємства. Вони, без су
мніву, багатьом допомогли успішно 
скласти Ленінський залік «Ти па по
двиг кличеш, комсомольський кви
ток!». - *

Сам хід підготовки до обміну вима
гав від комсомольських активістів 
більше пожвавлювати роботу серед 
молоді. На завод приходять юнаки і 
дівчата влаштовуватися в літній пе
ріод особливо часто — хто після де
сятирічки, хто після училища. І тут 
виявляється: в одних немає фото
картки до нового квитка, в інших при 
переході на нову роботу загубилася 
облікова картка, у декого нссплачеиі 
членські внески. Доводиться з кож
ним розмовляти особисто, давати 
роз'яснення, підказувати і консуль
тувати. А це, в свою чергу, розкри
ває картину майбутньої внутріспіл
кової роботи/

Ще пам’ятають у пас такий випа
док, коли кілька новачків почали по
рушувати трудову дисципліну (хлоп
ці в робочий час... ходили загоряти, 
а то з'явилися па зміну напідпитку). 
Комсомольці цеху № 4, де секрета
рем Олександр Гаркавепко, запропо
нували повести рішучу боротьбу з 
порушниками трудової дисципліни 
та громадського порядку. їх підтри
мали. Тут же більш активно почав 
діяти і «Комсомольський прожек
тор». Його промені не мішають від
тоді жодного прогульника, жодного, 
хто працює «з холодком».

Готувалися до обміну у первинних

комсомольських організаціях заводу 
з усією відповідальністю. Можливо 
тому Кіровськнй райком комсомолу 
дозволив розпочати обмін раніше 
графіка. А па заводі права першого 
отримала комсомольська організація 
конструкторського бюро.

Кілька днів тому ЗО чоловік виру
шили в райком комсомолу. Юнаки і 
дівчата — у святковому одязі, з хо
рошим настроєм. Секретар парткому 
заводу Г. М. Сахпо говорив, провод
жаючи, теплі напутні слова і поба
жання. Але вже не з таким настроєм 
залишали хлопці і дівчата райком. 
Всім, на жаль, там не встигли випи
сати квитки... і призначили повий 
день зустрічі. Прикра несподізапка, і 
залишила вона трохи» неприємне вра
ження. У пас па обліку майже п'ят
сот чоловік — дуже хотілося, щоб 
кожен на вручення комсомольських 
квитків йшев лише з хорошим на
строєм і з таким же настроєм зали
шав райком.

Заводська комсомольська організа
ція в ході обміну зміцшоє свої ряди. 
Процес цей ще більш поглибиться, 
стане чіткішим у зв’язку з підготов
кою та проведенням звітів і виборів, 
які тількц-но почалися. Завдання за-
раз стоїть дуже конкретне — в дію
чих цехах і в тих, що створюються, 
підвищити бойовитість первинних
комсомольських 
мольських груп, 
члена ВЛКСМ.

організацій, комсо- 
активність кожного

В. ЗУБЕНКО, 
секретар комсомольської органі
зації Кіровоградського заводу 
друкарських машинок.

тіетапм

мша тика 
неї» лаааїтованості?“
Ю&ЖКОБЯЯ

О РЕЙДОВОМУ матеріалі під таким 
заголовком в номері за 29 липня 

цього року критикувалося правління 
колгоспу імені Фрунзе Кіровоград
ського району за незадовільні умови 
праці і побуту студенте ::ого загону 
«йква» Кіровоградського інституту 
сільськогосподарського маншпобу- 
дуваппя.

Як повідомив редакцію голова

цього господарства В. К. Юхименко, 
недоліки, па які вказала обласна мо
лодіжна газета, дійсно мали місце. У 
відповідь па критику були вжиті не
гайні заходи. Будзагіп забезпечили 
необхідними будівельними матеріала
ми, поліпшили харчування та побуто
ві умови. Студенти нині успішно про
довжують будівництво тваринни
цького комплексу.

КОЛИ починаю аналізува
ти роботу нашого колек

тиву за минуле півріччя, зга
дую завжди слова М. Горь
кого про те, що п ятирічка 
будує не лише гігантські 
фабрики, а й створює лю
дей колосальної
енергії. Серед тих, 
хто вже декілька 
років підряд очо
лює змагання мо
лодих майстрів Кі- 
розоградщини — 
Ольга Козаченко, 
Надія Говорун, 
Любов Швиданют, 
доярка з колгос
пу «Дружба» на
шого району Оль
га Костюкевич.

Перевіряємо
ХЦ

соціалістичного 
змагання

В ПРАЦІ
ЗРОСЛА
МАЙСТЕРНІСТЬ

Ці молоді майстри 
машинного доїння — взі
рець у роботі для кожного 
з нас. І коли ми брали свої 
зобов язання на завер
шальний рік п’ятирічки, вра
ховували їхній досвід робо
ти. Спочатку планували на
доїти від кожної корови по 
3100 кілограмів молока, а, 
переглянувши зобов язан
ня, вирішили зробити за
вершальний рік п'ятирічки 
роком ударного фінішу, 
розгорнути наполегливу бо
ротьбу за гідну зустріч XXV 
з'їзду КПРС. Визначили ви
щий рубіж — 3430 кілогра
мів молока від кожної ко
рови.

Піврічне завдання вико
нали достроково. А мину
лого місяця наша ферма 
рапортувала: виконали п’я
тирічне завдання. Ось тоді 
і згадала ті горьковські сло
ва. Так. Кожен член нашого 
колективу в праці духовно 
зріс за останні роки, під
вищив майстерність. А це 
неабиякий резерв підви
щення продуктивності пра
ці.

Наш колгосп зобов'язу
вався виробити на кожні 
100 гектарів сільськогоспо
дарських угідь протягом 
року 495 центнерів молока. 
Нині вироблено по 340, 
Тобто, випереджаємо гра
фік першого півріччя при
близно на 40 центнерів. 
Докладаємо усі свої знання 
і досвід, аби одержати від 
кожних 100 корів 98 телят,

характеризує стан організа
ції соціалістичного змаган
ня. Ми вирішили 80 про
центів продукції продавати

зберегти поголів’я молод-
няка. Вже нині на ікожні
100 корів маємо 71 теля,
молодняк зберігаємо пов-
ністю.

Вважаю, що якість про-
дукції — показник, який

державі першим сортом. 
Проте слова не дотримали: 
за півроку маємо лише 75 
процентів такого молока, 
2,8 — несортового. На ком
сомольських 
розмову про 
низької якості 
важно у січні 
коли став до 
корівник, у 
час не було
установки. Але 
трапляється,

зборах вели 
це. Молоко 
йшло пере- 
та лютому,
ладу новий 

якому на той 
холодильної 

й нині,
продаємо мо-

локо другим сортом. А все 
— мере, «дрібниці». Не до
ставляють, наприклад, на 
ферму йоршики, нічим по
чистити апарати, Не поду
майте, що ті йоршики дефі
цитні. Проте на фермі Тх

немає. «Забуваємо» нагада
ти про це, кому слід, і ми. 
Не вчасно потурбувалися і. 
про вибраковування корів. 
Зараз у групах Люби Біло
ус та Олі Біленко дев’ять 
корів, які потрібно замі
нити.

Найбільше непокоїть нас 
те, що не знизили, як пла
нували, на два карбованці 
собівартість одного центне
ра молока, виробництва 
якого тепер на одну копій
ку навіть дорожче, ніж пе
редбачено. Тут, відзертой 
ми використали не всі ре^ 
зерзи. Зараз, коли виникли 
утруднення із заготівлею 
соковитих кормів, кожен 
член колективу допомагає 
нагромаджувати ці •меобтнд.-- 
ні корми. Беремо участь у, 
заготівлі трав яного борош
на. Косимо очерет, з якого 
вже виготовлено понад 80 
тонн борошна.

Окремо хочу сказати про 
організацію соціалістично
го змагання. Не віднрин^. 
щось нового: воно повинно 
бути дієвим і гласним. До
ярки знають результати 
своєї роботи за місяці, 
кзартал, але ось за декаду, 
день... Ці підсумки підби
ваємо дещо формально, не 
завжди вчасно. А днями 
стало мені соромно, коли 
нас «здивував» представ
ник райкому комсомолу: 
«Вже серпень, а у вас осі» 
біля вимпела: «Переможце
ві у соцзмаганні за перший, 
квартал...».

У свою чергу, ми заува
жили представникові, що в 
райкомі комсомолу підсум
ки змагання серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів тваринницьких 
ферм району підбивають 
абияк: наш колектив за
шість місяців надоїв від 
кожної корози по 1914 кі
лограмів молока, а за да
ними райкому — по 1750. 
Групкомсоргом у нашому 
колективі — Любов Білоус, 
а в райкомі комсомолу, 
вважають, що Іван Халяв
ко, який вже декілька мі- . 
сяціз у нас не працює.

Отже, зв’язок: комітет —< 
райком ще не налагодже
ний. І він не виникне, як і 
гласність, дієвість соцзма- 
гання, сам по собі. Ми зро
бимо все можливе для то
го,, щоб налагодити цей 
зв язок. Адже він багато 
допоможе нам у боротьбі 
за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 
XXV з'їздові КПРС.

А. ЛАВЕЦЬКА, 
доярка колгоспу «Дні
про» Оиуфріївського 
району, - і
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ЛІНІЄ Ю“

рНа Кубані, північ-« 
но-східніше Новоро
сійська, льотчик майор 
Семенишин в одному 
йовігряному бою збив 
два німецькі винищу
вачі 
І 09».

'-яанг Дригін збив два 
июнкерси-88»...

Це ранкове повідом
лення Радінформбюро 
7 травня 1943 року,

А перед цим був та
кий випадок.

Група винищувачів, 
очолювана майором 
Семенишиним, пере
хоплювала фашистські 
бомбардувальники, які 
сунули на передній 
край нашої оборони. 
Попарно, зусібіч, ата
кували їх. Першим за
ходить у хвіст ДЄ8 ЯТЦІ 
«юнкерсів» Василь
Дригін. Влучною чер- 

| гою збиває ведучого. 
’ Стрій розсипається й 

частина «юнкерсів» 
скидає бомби, де по
пало»

Розпалений успіхом, 
І старший 
І Дригін 
| зздогін другому бом- 
I бардувальнику і теж 
І збиває його,
І Прізвище льотчика?

вимогливо-запитальна
І кидав командуючий ВНС 
І Новиков, невідривно слід- 
I Куючи за блискучими дія- 
I ми винищувача зі свого 
І ^П біли передової.І і- Старшин лейтенант 
І Дригін, — доповідають іїо- 
I му.

А бій триває. Ось, по- 
| мй.чково залишений своїм 
І веденим. Дригін потрап- 
I ляв у «кліщі» четвірок 

Я «мессерів». Його літак за- 
I димів.І 3 тривогою. очікує по- 
I дальших дій льотчика
I Маршал авіації Новиков.

М Дригін викинувся з па
їв рашуюм і приземлився не- 
Я подалік К П.
ІЕ — Доставити льотчика 

І ДО мене, — наказує коман- 
Н дуючий.
II Туг же він представляє 
Я Дригіна до нагородження
■ орденом Олександра Нев- В ського. А невдовзі старшо- 
Я му лейтенанту достроково 
В було присвоено звання ка-

І пітана.

В — Де ти народився, 
И Василю? — жартували 
І друзі по ескадрильї,
■ за двох збитих < 
Ж* де. нагороди. Не часто
■ трапляється подібне..,
■ — Де народився? 
І Пізніше скажу.,, 

— Народився я 8 
березня в селі Чечелі- 
ївці Петрівського райо
ну Кіровоградської об
ласті, 3 12 років у мі
сті 
ську 
дитбудинку, — Василь 
помітив здивовані по
гляди друзів. Нічого 
дивного, — ніби виба
чився. — Хіба є коли 
за лихоманкою боїв 
поділитися навіть з 
найближчими товари
шами про сім ю, про 
батьків...

і продовжував:
— Працював на за

воді ливарником. - Піс
ля роботи навчався в 
аероклубі. Звідти всту
пив до військової шко
ли льотчиків. Закінчив 
її за два дні до почат
ку війни, Воюю...

— По машинах! — 
тривога увірвалась, як 
завше, несподівано.

Члени ескадрильї ки
нулись до літаків, де 
вже юрмились механі
ки. Лише секретар 
партбюро затримався, 
щоб обійняти двадця
тилітнього льотчика і 
ще раз поздоровити: 
того дня Дригіна прий
няли кандидатом в 
члени -КПРС.

А через 
шестірка 
зустрілася 
ми ворожими. Підпалившії 
одного, підбитий літак 
Дригіна різко пішов до 
землі. Поранений льотчик 
при посадці втратив сві
домість.

Ледве вибрався з літа
ка, встиг ще відповзти від 
нього, як землю сколихну
ло вибухом.

Три доби орієнтувався 
Василь на гарматні по
стріли. Поповзом, ярами й 
вибалками, тісно припада
ючи до землі, наближався 
він до лінії фронту.

29 квітня на грудях 
льотчика засяяв орден 
Червоного Прапора. 
Перша велика відзна
ка завжди змушує ана
лізувати, переоцінюва
ти звершене й заду
мане^ Сповільненою 
кінострічкою пропли
вають у пам’яті кад
ри... Перше 
«хрещення»... 
це було?

ший лейтенант Чайка і 
молоді пілоти Дригін, 
Румм і Закалюк зіткну
лися з трьома бомбар
дувальниками, яких су
проводжували чотири 
«мессери»,

Сигнал 
станцію 
дать 
бій. 
сів»

— скоротити дн-
— і Чайка вво- 

своїх вихованців у 
За одним з «іонкер- 
метнулись Дригін і

Румм. Дригін відкриває 
вогонь. Мотор «10-88» 
охоплює полум'я. Знижую
чись, «юнкере» скидає 
бомби па своїх. А в цей 
час в ного кабіну влучав 
Руммова прицільна черга. 
Здригнувшись, заметав
шись у гвинтовому коло
вороті. «ЛО-88» потягнув 
за собою шлейф диму.

Набравши висоту, Дри
гін і Румм кинулись на до
помогу Чайці іі Закалю- 
ку, які почали бій з чо
тирма «мессерами», і за
мкнули разом з ними 
кільце...

...Надвечір у повітря 
здійнялось 16 «яструб
ків» на чолі з майором 
Семенишиним. Четвір
ку їх очолив Дригін, за
лишившись в районі 
скупчення механізова
них сил ворога. Решту 
винищувачів майор по
вів через лінію фрон
ту. Вище нього чергу
вала четвірка капітана 
Єрошкіна.

Незабаром він повідо
мив:

— Бачу групу винищува
чів. Йду назустріч.

Через дві-три секунди 
ще хтось підтвердив:

— Справа — бомбарду
вальники і винищувачі.

— Капітане Єрошкін! За
тримати ііиніїпіувачів! — 
кидає команду - Семенишин 
і веде вісімку в атаку. За
димів «Ю-87», інші бом
бардувальники повернули 
назад. Тепер бій розгорів
ся з винищувачами.

Хвилини за дві на тому 
ж напрямку з'явилася но
ва дев'ятка «Ю-87». її 
прикривало шестеро «мес
серів».

Майор атакував 1 цю 
групу. Бомбардувальники 
знову не дійшли до цілі. 
Дригін запросив дозволу 
прийти на допомогу това
ришам. Але ~ 
невмолимий:

— Виконуйіс 
данпя!

На вісімку майора насі
ло чотирнадцять «мессе
рів».

Та ще іі капітан Єрош
кін передає:

— Йде нова група. Бом
бардувальники — під при
криттям винищувачів. Моя 
атака не вдалась.

Помітивши «юнкер
сів», повіз свою чет
вірку в лобову Дригін. 
Ось у кільце прицілу 
потрапила чергова ма
шина ворога. Дригін 
натискає на гашетку.., 

Боєприпаси закінчи
лись,., А «мессер» на
здоганяє. Націлюється 
в лоб. Літаки зближаю
ться, «Таран?» — обпа
лює думка. Василь зці
плює зуби, «Хоч про
щальне слово кинути 
друзям!..»

Не витримує 
шист. Різкий ривок, 
він проскакує зовсім 
поруч,

Ще одна атака. Дри- 
гіну вдається ухилити
ся від траси. Але цьо
го разу фашист зна
хабнів. Він 
що перед ним 
хисний літак, 
зброєний.

Нависаючи 
ним, шкірив 
стріляв. Мабуть, 
доведе до своїх: 
лнсь боєприпаси, 
іі пальне вийти, 
ж, радянський літак 
мить... Посадовити аса, 
якого па фюзеляжі літака 
аж 12 зірочок, — про таке 
лиш мріяти доводиться!..

Та Дригін все ж перетяг
нув через лінію фронту.

Земля наближалась, 
Про всяк випадок роз
стебнув кобуру. Упав,

Ще пам'ятає — зі
рочки на касках. СвоїІ., 
ДРИГІН зарулював на 

стоянку. Вся вісім
ка повернулась без 
втрат. Льотчики збира
лись б'ля командира на 
розбір вильоту, ще 
розпашілі боєм, збуд
жені: не в кожному 
бою вдається збити два 
літакиї Хлопці не звер
нули уваги на зишику- 
вану частину.

Але командир чо
мусь махає рукою. До 
них? Дригін повів гру
пу до строю,

Командир і майор 
Семенишин, посміхаю
чись, ідуть назустріч, 
Капітан хотів уже до
повідати про виконан
ня завдання, як опи
нився в обіймах.

— Ну, товаришу Ге
рой Радянського Сою
зу, вітаю вас, — голос 
підполковника Тара- 
ненка звучав по-бать- 
ківськи лагідно, хвилю
юче.

Та радість обірвала 
бойова тривога. Знову 
виліт.

В. ЧАБАНЕНКО, 
позаштатний ко
респондент «Мо
лодого комуна-

КВІТУЧИМ 
САДОМ репортер:

Післязавтра перед відвідувачами парку культури і відпочинку імені 
Леніна відкриється розмаїття барв ІЗ суботу і неділю тут буде тради
ційна міська виставка квітів, Кіровоградська контора зеленого госпо
дарства, радгосп «Тюльпан», понад сто підприємств та організацій мі
ста виставлять на центральній алеї парку численні композиції з кві
тів, панно, присвячені наступному XXV, з’їзду КГІРС, ЗО річчю Пере
моги, Міжнародному року жінки. Учасники виставки змагатимуться та
кож у майстерності складання красивих букетів,

У Кіровограді є чимало людей, д.їя яких виведення квітів стало за
хопленням всього життя, Один з них — тракторист управління «Між- 
райпа'лнво» Іван Михайлович Могила, /Десятки сортів троянд, жоржин, 
тюльпанів вирощує вдома квітникар-люби гель. Минулого року аа ак
тивну участь у міській виставці квітів його було нагороджено золотим 
годинником та путівкою на ВДНГ СРСР. Тож 1 цього року І. М. Моги
ла, відомий кактусозод, пенсіонер і’, Л. Кузьмспко та інші на виставці 
покажуть Кіровоградом цікаві колекції домашніх рослин, нові види 
виведених квітів.

Л, ГУРШАЛ, 
інженер Кіровоградської коні ори зеленого господарства.

допомогли
ДРЕВНІ
МОДНИЦІ

Літописець залишив 
такі рядки: «кривичі.., сидять, 
на верхів’ях Волги, Двіпи,, 
Дніпра. Дреговичі сидять між 
Прип’яттю і Двіпою...». А де 
проходив кордон між цими 
народами, які жили на зем
лях сучасної Білорусії у X— 
XII століттях? І чи був такий' 
кордон?

11а це питання намагались 
дати відповідь багато істори
ків. Але вони спирались на 
гіпотези. А тепер в руках 
вчених з’явились своєрідні 
«документи». їх знайшов у 
черговій експедиції мінський 
археолог, кандидат історич
них наук Г. В. Штихов. У ма
ленькій коробочці лежать 
предмети, які нагадують су
часні жіночі прикраси. Якби 
знали модниці давніх часів, 
яку безцінну послугу зроб
лять їх скромні прикраси, 
пролежавши тисячу років у 
землі!

Справа у тому, шо предмети 
домашні ого вжитку і одяг у чо
ловічої половини східних слов'ян 
були надзвичайно подібними. Але 
жінки... у всі часи воші не тер
піли «подібності» і. .звичайно ж, 
прискіпливо ставились до своїх 
прикрас. Модними годі були кіль
ця. які вплітали у коси на скро
нях. Археологи помітили, що 
крніїїічанки віддавали перевагу 
прикрасам з трьох дротяних кі
лець без додаткових речей, а дре- 
говнчапки напаювали па них ще 
й скляні буси або зернинки. А от 
родимицькі ювеліри виготовляли 
для прекрасної статі свого пле
мені підвіски у вигляді семи со
нячних променів.

Знайшовши в захороніннях 
один З ЦИХ ТИПІВ ПІДВІСКІВ, 
археологи безпомилково ви
значили, з яким із слов’ян
ських племен мають справу, 
І раптом у кількох древніх 
захороніннях північніше Мін
ська виявились всі три типи 
таких кілець.' Знахідка свід
чить, що саме тут проходив 
міжплемінний кордон.

Так і 
модниць 
шлях ще

I 
маленькі прикраси 

древності вказали 
: до однієї таємниці.

Міиськ.

Л. ЛОМСАДЗЕ, 
кор. ТАРС.

MfttFOBCtf. 
іу| ще« мм>

запуску першого 
супутника Землі і 

...._____ польоту людніш в
космічний простір, космос став 
ареною міжнародного співро
бітництва», — відзначне Лео
нід Ілліч Брежнєв у приві
танні екіпажам космічних ко
раблів «Союз-19» і «Апол
лон».

Видатній події в історії пла
нети — спільному польоту ра
дянсько • американської кос
мічної експедиції — присвя
чена серія радянських марок 
та поштовий блок. Оригінали 
поштових мініатюр намальо
вані радянським художником 
Анатолієм 
дружності 
бертом Т.

Перша 
портрети 
риканських космонавтів на 
фоні державних прапорів 
СРСР і США. Номінал мініа
тюри — II) копійок. Дві Два- 
иадцятнконієчні марки показу
ють момент зближення та. 
стиковку кораблів «Союз» 4 
«Аполлон». Остання випущена 
за малюнком американського 
художника. До речі, ці мар
ки виготовлені поштовими ві
домствами СРСР та США і 
випущені п обох країнах у ви- 

яді вертикального зчеплен-

Дуже красивий блок, при
свячений космічному експери
менту. його номінал — 50 ко
пійок. В центрі композиції — 
портрет О. Леонова, В. Куба
сова, Т. Стаффсрда, В. Бран
да і Д. Слейтона. Вони -зобра
жені на фоні емблеми експе
рименту і зодіакальної карти 
зоряного неба. ' ‘

ііа нижній частині компози
ції художник показав схему 
польоту кораблів та інтер’єр 
радянського Центру керуван
ня польотом.

Філателісти можуть попов
нити свої колекції ще однією 
поштовою мініатюрою. Вона 
присвячена IX Міжнародному 
кінофестивалю, що проходив у 
Москві. У форумі кінемато
графістів взяли участь 100 
країн та дві міжнародні ор
ганізації — ООН і ЮНЕСКО.

На марці зображено земну 
півкулю, в центрі якої —зір
ка, що символізує пашу Бать
ківщину. Справа, на фоні кі
нострічки, — римська цифра 
IX. Номінал її — 6 копійок. 
Автор марки — художник 
Юрій Левикоііськнй.

М. ГРИГОРЕНКО. .<

Кубок УРСР з футболу

„Зірка'1—„Металург“ (3аяоріжжя)-3:2
11 серпня, коли інші коман

ди розпочали чергові матчі 
другого кола чемпіонату, 
«Зірка» І «Металург» ви
йшли на поле, щоб повести 
боротьбу за Кубок УРСР, 
встановлений газетою «Радян
ська Україна». Господарі по
ля вже на першій хвилині не
безпечно атакували ворога 
«Металурга». У вигідній по
зиції був С. Вибиваїщев, А 
потім гості довше контролю
вали м'яч, їх передачі були 
більш точнішими. В одній з 
атак кіровоградці неподалік 
від своїх воріт порушують 
правила, і з штрафного уда
ру одинадцятий помер «Ме
талурга» Микола Куліченков 
виводить свою команду впе
ред. 1:0.

«Зірка» намагається на
лагодити комбінаційну 
гру, Ч велика кількість 

технічного браку гальмує 
наступальні дії команди. 
Часто саме пас впівсили 
чи занадто сильні про
стріли, без урахування 
дійсної відстані до парт
нера звели нанівець кіль
ка голевих ситуацій. 
«Металург» свої атаки по
будував досить своєрід
но, притискаючись до во
ріт суперника майже 
всією командою. Це 
утруднювало гру біля 
свого штрафного майдан
чика, але звільняло про
стір біля воріт гостей. 
Після того, як О. Кацман 
зрівняв рахунок, кірево- 

г-радці скористалися та
кою манерою гри гостей, 
Сильним ударом наді
славши м’яча на передні 
лінії, вони таким чином 
давали можливість напа
даючим швидкісним рив
ком випереджати захис
ників гостей. Саме так і 
були забиті другий і тре
тій голи у ворота «Мета
лурга».

За хвилину до фінального 
свистка гості скоротили рот- 
рив. Перший чвертьфінальний 
матч закінчився з рахунком 
3:2 па користь «Зірки». Матч- 
відпонідь 22 серпня у Запо
ріжжі.

м. СОМОВ.
На фото: через мить 

А. КАРП’ЮК заб’є другий гол 
у порота «Металурга»,

В. О. редактора М. УСПАЛЕНКО.
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Олександрійське 
міське 
професійно- 
технічне 
училище Лу 1

ОГОЛОШУЄ
набір учнів

НА 1975—1976

НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує єисококва- 
працівників з 

освітою. Після 
училища учні 
диплом з при- 

розряду

піфікованих 
середньою 
закінчення
одержують 
своєнням третього 
за спеціальністю.

Диплом 
вступати 
закладів.

надас 
до вищих

право 
учбових

Юнаки та дівчата!
Якщо ви бажаєте одержати середню освіту І 

професію, вступайте до МІСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 2 МІСТА КІРОВОГРАДА, яке 
готує спеціалістів для комбінату «Кіросоградваж- 

буд» — найбільшої будівельної організації нашоїбуд» — найбільшої будівельної 
область

Умови прийому на 1975—1976
У групи з трирічним строком 

говки: електрослюсарів; слюсарів по ремонту авто
мобілів; електромонтажників по освітленню, освіт
лювальних та силових мережах і електрообладнан
ню; малярів (будівельних); мулярів-монтажників 
конструкцій; штукатурів, лицювальників-плитковииів

У групи з річним строком навчання для підготовки- 
мулярів, теслярів, штукатурів, лицювальників-плитко
виків.

Приймають без вступних екзаменів юнаків і дів
чат віком 14—20 років з освітою за 8, 9, 10 класів і 
звільнених у запас воїнів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і робочим одя
гом, триразовим харчуванням підручниками

Вони одержують третину сум. зароблених на вироб
ничій практиці. Час навчання я училищі зараховується 
до трудового стажу.

Училище має новозбудоваиий добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові

навчальний рік: 
навчання для підго-

майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне літ
нє містечко, працюють гуртки технічної творчості, 
художньої самодіяльності, спортивні секції.

При училищі є вечірня школа для груп з річним 
строком навчання.

Випускники відмінники мають право вступати до 
вищих і середніх учбових закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені у вищі і середні 
учбові заклади професійно-технічної освіти, де на
вчання проводиться при повному державному забез
печенні.

Юнаки які навчатимуться три роки, до закінчення 
та на рік після закінчення училища дістають відстроч
ку від призову до армії.

Вступники подають особисто збо надсилають заяву 
•із зазначенням обраної професії, автобіографію, ха- 
оактеристику, свідоцтво про народження (оригінал), 
або паспорт (подається особисто), довідки з місця 
проживання і про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 286), 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Прийом документів з 15 березня 1975 року.
Початок навчання 1 вересня 1975 року.
Адреса училища: 316026. м Кіровоград, вул Чер- 

ссксзарівська 23.
їхати автобусами № 2, 14 до зупинки «вул. Мічурі- 

нан; № ?9 до кінцевої зупинки; тролейбусом № 2 до 
зупинки «Буддеталь» або «вулиця Коропенка»

Телефон № 2-38-49.

Кіровоградське 
професійне 

торговельне 
уч нлнще

проводить
прийом учнів

на 1975—1976 
навчальний рік 

за спеціальностями:

продавці продовольчих 
товарів; продавці промис
лових товарів; продавці- 
оформлювані сітрин; кок- 
тролери-касирк.

ДИРЕКЦІЯ.

Строк навчаьня на базі 
восьмирічної школи —• 
2 роки, на базі десятиріч
ки — 1 рік.

Набір 
навчання 
ціапьногтями:

провадиться для 
за такими спе-

на базі 8-річнсї освіти — 
токарі по металу; спюсарі- 
ремонтники; епектрогазо- 
зварювальними; слюсарі- 
елеитромонтажники; налад
чики зварювального газорі- 
зально-о обладнання;

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

Час навчання в училищі 
зараховується до трудового 
стажу.

На всі спеціальності прий
маються юнаки і дівчата ві
ком від 15 років ї старші

Для вступу до училища 
необхідно подати такі до
кументи до приймальної 
комісії: заяву, свідоцтво
псо освіту, паспорт або сві
доцтво про народження, 
характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров я, 
медичну довідку про про
філактичні щеплення, 6 фо- 
токзрток (3X4 см).

Вступники проходять ме
дичку комісію за направ
ленням училища.

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

В період ВИробни 4ОІ 
практики кожному учневі 
виплачується 33 проценти 
заробленої суми.

Лопаток навчання з 1 ве
ресня 1975 року.

Приїжджі забезпечую
ться гуртожитком.

Адреса училища: м. Олек
сандрів, мікрорайон Жовт
невий. вул. Ватутіна, 1, те
лефон: 51-4-08. Автобусом 
їхати до зупинки селище 
Жовтневе.

ДИРЕКЦІЯ.

Я

І»іровограіське техії’чне училище Л6 6
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Учні, які закінчать училище з відзнакою, мають 
право вступати па вечірнє відділення шепнуту поза 
конкурсом па денне — на загальних підставах.

токарі по металу, с.тюсарі-інструментальннки. слю
сарі механоскладальних робіт з обслуговуванням 
свердлильних і агрегатних верстатів, слюсарі _ но це
менту промислового обладнання; столярі-верстатни- 
ки. електрозварюва пшики. електромонтери по-екс
плуатації електрообладнання.

Па всі спеція іьноїті пріпТм.потьгя юйаки і дівчаті 
з освітлю за 10 класів, піком до 25 гечів. На спеці
альність електромонтер і слсктровваріог; іьгшк — 
мінімальній пік тля вступу 17.5 року

Строк навчання — І0 місяців
Учням, які встигають, виплачується егмиен.’.ія 

розмірі ЗО харбова-нн'в па місяць вілмішшк.тм 
37 кярбовляш'в 50 копійок. демобі.ті.зозаїшм з лав 
Радянської Армії — 67 карбованців пя місяць

За виконані роботи в процесі виробничої практики 
учням додатково то стипендії папехову- ться 33 про
цента від заробленої суми

Навчання в учнлціці кожен учень може поєднувати 
з навчанням гя підготовнії х курсах для вступу в ін
ститут. а також набути військгво-іехпічку спеціаль
ність пр’ї ДТСЛАФ.

V

Час навчання в учп.лииіі зараховується до трудо
вого стажу. • — ;

К іж-.н учень до прилову до Радянської Армії на
був.’? шіеніальиість і необхідні знання з спеціальних 
І V'-: ЛІ-ПОЛСПІТПІХ предметів.

Де учнлиша молодь приймається без вступних ек
заменів.

При училищі є їдальня Постійно працюють гурт
ки: хоровий. Г'МІЦІОВ.ІЛЬІШІІ. художнього СЛ0ПЗ. ДУХО
ВИЙ. естрадний, технічної творчості, слрілепькин. па
рашутний електротехнічний спортивні секції

Початок занять І вересня 1975 року.
До заяви па ім’я директора до.іаються такі доку

мент и: свідоцтво про закінчення інколи: свідоцтво 
яро народження або паспорт; довідка .з місця про
живання і про склад сім'ї, характеристика зі школи; 
автобіографія;4 фотокартки розміром 3X4 см 
(6 штук)

Звертатися иа адресу: м. Кіровоград, вул. Дека
бристів, 26. Телефони: 2-35-31. 2-35-81, 2-50-20.

ДИРЕКЦІЯ.

<&Н ІЇК’ї нське

сільське
професійно

технічне

училище .V»

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

тракторне гів-мішиністів широкого профілю (строк на
вчання 2 роки); грактористів-маїииністів третьего класу 
(строк навчання 1 рік'; мансі рів-наладчиків тракторів 
(строк навчання 6 місяців); трактористів для роботи па 
тракторах Т-150 І Т-І50К (строк навчання 3 місяці, по 
н.іпплр лепто органіланій)

О.і е к е а її дрі йс ь і: є

ПРО

Училище готує кваліфі
кованих робітників для 
промислових підприємств, 
вугільних шахт і розрізів 
міста і області. До учили
ща приймають юнаків і 
дівчат з освітою за 8—10 
класів, а також демобілі
зованих з лав Радянської 
Армії.

На базі середньої осві
ти (строк навчання 1 рік) 
училище готує:

машиністів електрово
зів шахтних, машиністів

Ш Наша адреса і телефони9 9.
L

316050. ГСП. Кіровоград-50 вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жиггя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Б К 01081.

ВОДИТЬ НАБІР

Прийом учнів проводи
ться без вступних іспитів. 
Особи, зараховані до учи
лища, одержують стипен
дію у розмірі 32 карбо
ванців, а демобілізовані з 
лав Радянської Армії — 
60 карбованців на місяць

заяви на ім я 
необхідно 

документи: 
закінчення

дирек- 
додати 
атестат 
школи

До
тора 
такі
про
(оригінал), довідку про 
стан здоров'я (форма 
№ 286), свідоцтво про на
родження (копія), чотири 
фотокартки.

документів 
1975 року.

Прийом
20 серпня

Адреса
ровоград,
ни, 5. Телефон 4-14-83.

ДИРЕКЦІЯ-

училища: м. Кі- 
оуп. Васили*

Приймаються юнаки І дівчата віком від 15,5 років ] 
старші з освітою за 8—10 класів.

Випускники, які ніівчали ав ю-трак і орну справу, і воїни, звіль
нені у запас, навчатимуться за скороченою програмою і одержу
ватимуть стипендію в розмірі 85 карбованців на місяць.

Початок занять з 25 СЕРПНЯ І ДАЛІ - ПО МІРІ КОМП
ЛЕКТУ вл II Іія ГРУП. Для вступу до училища необхідно пода
ти гак! документи: заяву на Ім’я директора училища, авто
біографію. паспорт або свідоцтво ппо народження, свідоцтво про 
освіту, довідку з місця прожинання І про склад сім'ї, характе
ристику зі школи, чсдіічну довідку І про профілактичні щеплен
ня. чотири фотокартки (3x1 см).

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

ДИРЕКЦІЯ

ТСХІЇІЧНР V9 Н.ІІГІПе Ло З

УЧНІВ
на 1975—1976 навчальний рік

гірничотоанспортних ма
шин і механізмів, токарів 
по металу, водіїв-автослю- 
сарів, продавців продук-' 
тоеих товарів, продавців 
прсмиспових товарів, му
лярів, теслярів;

строк навчання 1,5 ро
ку: електрослюсарів під
земних широкого профі
лю, слюсарів-інструмен- 
тальників; кухарів (строк 
навчання 2 роки).

На базі 8 
навчання 2 
тромонтерів 
монтажу 
електричних 
слюсарів - монтаж н и к і в 
металоконструкцій і об
ладнання, токарів по ме
талу, слюсарів-інструмен- 
тальників, слюсарів-авто- 
ремонтників.

Учням гірничих профе
сій з середньою освітою 
виплачується стипендія в 
розмірі 37 карбованців,

Газета внхолиті 
у вівторок, четве, 

суботу.

класів (строк 
роки]: елек- 
по ремонту і 
промислових 

установок,

«молодоп КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Киропоград.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

Індекс 61197. Зам. № 13353. Тираж 59 000,

учням з середньою осві
тою, що навчаються по 
спеціальності м'еталістів, 
кухарів і продавців випла
чується стипендія в розмі
рі 30 карбованців на мі
сяць.

Учням з восьмирічною 
освітою виплачується сти
пендія в розмірі 23 кар
бованці 50 копійок. Учні 
усіх спеціальностей при 
проходженні виробничої 
практики на підприємст
вах одержують додатково 
до стипендії 33,3 процен
та від заробленої суми.

Відмінники навчання одер
жують підвищену стипендію 
на 25 процентів, ударники на 
15 процентів (десятикласни

ки). Учнів забезпечу юіі, гурти- 
жнт ком.

Учні, що мають середню 
освіту, можуть продовжувати 
навчання па вечірньому відді
ленні філіалу Дніпропетров
ською гірничого інституту в 
м. Олександрії.

Відмінники училища мають 
право на вступ до вузу поза

конкурсом па вечірнє і заочне 
відділення.

Заява подається па ім’я ди
ректора з зазначенням обра
ної спеціальності.

До заяви додається: 
атестат за 10 класів, сві
доцтво за 8 класів, свідо
цтво про народження, до
відка з місця проживан
ня, характеристика зі шко
ли, чотири фотокартки 
(розміром 3X4 см), до
відка про щеплення.

Медична довідка вида
ється в училищі для про
ходження медогляду.

Заяви приймаються з 
1 березня 1975 року. 
Приймальна комісія по 
відбору працює з 23 по 
28 серпня 1975 року.

Адреса училища: Кіро
воградська область, 
м. Олександрія, пл. Кіро
ва, 18, ТУ-3, телефони
37-4-03, 3-32-46.

ДИРЕКЦІЯ.
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