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в контрольный

О ПРИЄМНИМ відчут- 
** тям прийшли на

комсомольськізагальні
збори нашого заводу, при
свячені підсумкам роботи 
XVII з їзду ВЛКСМ, робіт
ники комсомольсько-мо
лодіжної бригади слюса
рів • електромонтажників 
очолюваної Людмилою 
Малою. Вони з радістк 
доповіли, що в дні З’ЇЗД) 
щодня виконували по дві 
норми, працювали не 
зекономлених матеріа
лах. Результати тих неза 
бутніх днів в бригаді вирі
шили закріпити, високі 
темпи зробити нормою но 
кожному робочому МІСЦІ

слово
БРИГАДИ

ТВЕРДЕ
повідомили НЄШ.О- 

в комітеті комсо- 
план п'яти місяців 

виконав на 157

ПЛЕНУМ 
ОБКОМУ 
КОМПАРТІЇ 
УКРАЇНИ

1 липня відбувся пленум Кіровоград
ського обласного комітету Компартії 
України. Пленум розглянув питання про 
завдання обласної партійної організації 
по дальшому поліпшенню ідеологічної 
роботи в світлі рішень XXIV з їзду 
КПРС та постанови травневого (1974 р.) 
Пленуму ЦК Компартії України.

З доповіддю на пленумі виступив пер
ший секретар обкому Компартії Ук
раїни М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь 
перший секретар Олександрійського 
міськкому партії І. В. Дробот, другий 
секретар Кіровоградського міськкому 
партії А. Д. Суханов, директор Богданів- 
ської середньої школи Зивм’янськоїо 
району Герой Соціалістичної Праці І. Г. 
Ткаченко, перший секретар Олександрій
ського райкому партії С. X. Тараненко, 
старший плавильник Побузького нікеле
вого заводу А. М. Бондаренко, голова 
колгоспу «Зоря комунізму» Новоархан- 
гельського району Герой Соціалістичної 
Праці Л. Й. Шліфер, редактор обласної 
газети «Кіровоградська правда» А. П. 
Мостовий, бригадир тракторної бригади 
колгоспу імені XX з’їзду КПРС Новоук- 
раїнського району двічі Герой Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталов, перший 
секретар обкому ЛКСМУ М. К. Склянч- 
ченко. ректор Кіровоградського пед
інституту Ф. Г. Овчаренко, голова обл- 
профради Д. Т. Жмак.

В роботі пленуму взяв участь і висту
пив завідуючий відділом науки і учбо
вих закладів ЦК Компартії України 
Ф. М. Рудич, взяв участь інспектор ЦК 
Компартії Укоаїни П. О. Федулічев.

Із заключним словом на пленумі ви
ступив перший секретар обкому партії 
М. М. Кобильчак.

В обговореному питанні пленум прий
няв відповідну постанову.

Пленум заслухав інформацію другого 
секретаря обкому Компартії України 
Л. Ф. Кібця про хід виконання постано
ви пленуму обкому партії «Про підсум
ки квітневого 
ЦК Компартії 
дання партійних організацій республіки 
по дальшому поліпшенню роботи з 
кадрами в світлі рішень XXIV з'їзду 
КПРС» і завдання обласної партійної 
організації».

Пленум прийняв у цьому питанні від
повідну постанову.

Пленум розглянув організаційне пи
тання. Пленум затвердив завідуючим 
промислово-транспортним відділом об
кому партії Б. Ф. Суржана, звільнивши 
від обов'язків завідуючого відділом 
Б. В. Спренжина в зв'язку з переходо.-л 
на іншу роботу.

(Докладний звіт друкуватиметься в 
наступному номері).

В ПОЛЕ
15 ЗАГОНІВ

(1973 р.) Пленуму 
України «Про зав-

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
УКРАЇНИ ДОСТРОКОВО 
ВИКОНАЛА ПЛАН 
ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ 
1974 РОКУ

Трудящі промислових підприємств Ук
раїни у відповідь на Звернення ЦК КПРС 
де партії, до радянського народу, широ
ко розгорнувши соціалістичне змагання 
зо успішне виконання завдань четверто
го року дев’ятої п ятирічки, достроково, 
28 червня, виконали план першого пів
річчя 1974 року за обсягом реалізації 
промислової продукції і випуском біль
шеє:. і'айеажпиь:.ших еид:.в виробів.

/ПДтлчіч

ВІТЧИЗНІ-НАШ
УДАРНИИ ТРУД

Як 
цавно 
молу
колектив 
процентів, зекономив 680 
метрів дроту і паяльних 
матеріалів 2,43 кілограми.

Крім справ виробничих, 
комсомольсько • моло
діжна бригада активно бе
ре участь в житті своєї 
комсомольської органі
зації. Від початку року во
на зібрала 1200 кілограмів 
металолому, 53 кілограми 
макулатури, розповсюди
ла на 107 карбованців лі
тератури.

В.
секретар 
сомолу
ського електромехлН" 
ного заводу.

ВЛАСЕНКО, 
комітету ком- 
Олексапдрій-

На жнива в Новгородківсько- 
му районі вийдуть 170 моло
дих механізаторів. В ці дні, пе
ред косовицею хлібів, кожен 
має конкретне завдання, ви
значив місце і обсяг робіт. Ко
мітети первинних комсомоль
ських організацій закінчили 
комплектацію колективів, які 
візьмуть участь у збиранні но
вого врожаю. П’ятнадцять 
комсомольсько - молодіжних 
екіпажів, десять бригад по 
очистці зерна, створених на 
базі шкільних виробничих

бригад, — таким загоном роз
почнуть комсомольці і молодь 
району жнива четвертого року 
п'ятирічки. Вісім комсомоль
сько-молодіжних ланок будуть 
заготовляти корми для гро
мадського тваринництва.

В усіх знову створених ко
лективах молоді хлібороби у 
відповідь на Постанову ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по забезпеченню 
збирання врожаю і заготівель 
сільськогосподарських про
дуктів у 1974 році» беруть зо
бов’язання зібрати ранні зер
нові в найчоротший строк І без 
втрат.

О. БАЛАБАН, 
інструктор Новгородків- 
ського РК ЛКСМУ.

ВЕДЕ БРИГАДА КОРШЕНКА
То не свято, якщо немає святкового настрою. А від 

чого ж він? Звичайно, перш за все. від успіхів в ро
боті. До свяга Дня радянської молоді мп прийшли э 
високими показниками в груді.

Комсомольсько-молодіжна бригада Вячеслава Фі- 
ліпова свій піврічний план викопала те 22 травня, иа 
їх трудовому календарі вже грудень визначального 
року п’ятирічки.

Наближається до завершення бригадної п’ятиріч
ки і колектив, який очолює Віктор Коршепко.

Словом, звання передового підприємства міста 
яким є завод чистих металів імені 50-річчя СРСР, мо
лоді виробничник]) виправдовують з честю.

Т. ШАРШАТКІІІА, 
заступник секретаря комітету комсомолу 
заводу чистих металів.

м. Світловодськ.

Комбайнери кол
госпу імені Пстроп- 
ського Устппівськоіо 
району Василь Обач, 
Іван Ключник. Олек
сандр Нужннй. Лео
нід Даровськпн, Лео
нід Патріман зобо
в’язалися в ниніш
ньому ропі зібрані 
озиму пшеницю на 
площі 200—250 гекта
рів-— кожний і намо
лотити по 5 тисяч 
центнерів зерна.

II а фото (зліва 
направо): В. ОБАЧ, 

К Л Ю «І Н И К.
II У Ж II II Й.

ДАРОВСЬКИИ та 
ПАТРІМАН.

Фото
В. КОВПАКА.

О
- І. 

о. 
л. 
л.

ПЕРШИЙ
П’ЯТИТИСЯЧНИК

Донедавна па 
урочистих збо

рах, відзначаючи 
пращо кращих 
трудівників мо- 
лочпотова р її в х 
ферм, до них звер
тались:

— Дорогі трудівниці! Паші славці 
доярки! Зараз гак звертатись не можна. 
І «винуватий» у цьому комсомолець Ки
рило Дсмчук. Він увійшов у список де
сяти кращих, які поминули п’ятитисячні 
надої молока від кожної корови.

По думав — не гадав Кирило стати 
доярем.

Па ферму в радгосп імені Кірова Бі- 
ляївського району прийшов хлопець не 
випадково. Хотілося працювати поруч з 
Ніною Коломісць. А оскільки механіза
торські посади були зайняті — пішов 
фуражиром.

Турбувались па фермі. Особливо заві
дуюча Галина Волна. Місто недалеко — 
одружиться Кирило і, дивись, забере Ні
ну з собою Ба ж хіба то робота для мо-

А Ціла ж не проста доярка — на 5 ти
сяч замахнулась. Наполеглива, працьо
вита. Дала слово — зробить. А коли Ili
na сягла п’ятитисячного рубежу — ве
сілля справили.

J зопєім сумно стало, коли Ніна пішла J 
ферми — донька народилась.

Кому її групу довірити?
І тоді вирішив виручити Кирило. Прийняв ії 

групу.
Перші дні (не дні — тижні) виходив па пер

ше доїпіи) поночі, раніше всіх. Півгодини одну 
коропу доїв. Спасибі, іноді зоотехнік допома
гав, Чо.товік чоловіка зрозуміє...

Але та поміч не рятувала. І тоді хлопцеві 
вирішили допомагаю всі доярки, щоб швидше 
навчився.

«Няньчилися» з Кирилом найкращі допрк» 
Галина .Мельник, Ірина Ко.юмієцк, Марі» .Ма- 
чинєька. .Манія Казанчі.

В ОДЕСИТІВ —
ДРУЗІВ
ПО ЗМАГАННЮ

тоді, що десь за півроку Дсмчук їх поч
не переганяти в роботі.

Наприкінці минулого року лише одна 
Ірина Коломієнь (сестра його дружини) 
надоїла від кожної, корови більше, ніж 
Кирило.

5200 кілограмів -- показник К. Дсмчу- 
ка. Зобов’язання па визначальний рік 
п’ятирічки — 5500. Таке ж зобов’язання 
і його дружніш, яка взяла нову групу 
корі її.

Відповідаючи па поздоровлення, Ки
рило пообіцяв вийти па кінець п'ятиріч
ки па 6-тіісячніій рубіж.

А ще •— пчнііімсться. Заочно. 11а зоо- 
ветфаці.

— Адже передумова високих показни
ків - вагомі знання — зазначив комсо-
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Штрихи до портрета 
сучасника

Того дня Анатолій Ларіонов 
був най щасливішою людиною в 
світі. У всякому разі йому так 
здавалося. Дружина народила 
йому доньку Світлану. Влас- 

■ не, може й не Світлану, може 
дочка носитиме якесь інше 
ім’я, але молодан батько уже 
подумки не раз і не два повто
рив про себе саме це ім’я.
. Члени бригади, яку очолює 
Анатолій, по черзі потиснули 
йому руку, поздоровили з по
повненням сім’ї.

— Хай щастить тобі, брига
дире. Хай твоя донька рос ге 
здоровою.

Як швидко спливає час! Ні
би ж оце тільки вчора відгу

«ввиа и®ки
ляли весілля, ніби кілька днів 
чому він повернувся з армії, а, 
дивись, — уже и батько.

За вікнами майстерні гуля
ють весняні вітри, гудуть, ніби 
викликають чоловіка на вули
цю. А тому й справді захотіло
ся побути наодинці, звикнути 
до свого шастя, подумати про 
своє життя.

Ось уже два роки в Покров- 
ському відділенні «Сільгосп
техніка» очолює він бригаду 
слюсарів по заявкових ремон
тах і техобслуговуванню. Дав
но звик до слова «бригадир» і 
тепер здається, що нічого та
кого складного в його роботі 
немає. А спочатку... Та що там 

говорити. Легко було хлопцеві. 
Керуючий відділенням Андрій 
Гаврилович Ямковий дивився 
па його призначення без най
меншої боязні.

— Осилиш. Чого не знаєш 
— научимо, допоможемо. Мо
лодим у нас дорога скрізь.

Принциповий, вимогливий до 
себе і до інших, Анатолій Ла
ріонов користується великим 
авторитетом серед робітників 
відділення. Комсомольці обра
ли його своїм вожаком і не по
милилися в своєму виборі.

Скільки й пам’ятали робітни
ки, у їх відділенні ніколи не 
було спортивного майданчика. 
Отож після роботи всі розходи

лись по домівках чи десь «за
бивали козла». Анатолій не міг 
з таким миритися. Не'так дав
но, повернувшись з армії, він 
ще й досі був під враженням 
тієї організованості і дисцип
ліни, яка панувала серед ного 
товаришів і в роботі, і в до
звіллі.

На профспілкових зборах він 
попросив слова і сказав усе, 
що думає про робітників, про 
їх роботу, а ще більше говорив 
про їхнє дозвілля. Вже після 
зборів порадився з комсомоль
цями. І одного разу вони, оз
броївшись лопатами, ломами га 
іншим знаряддям, взялися лад
нати волейбольний майданчик.

Бачачи таку наполегливість, 
адміністрація та профком при
дбали тенісний стіл, шахи, м’я
чі. Тепер в обідню перерву та 
по роботі робітників можна 
бачити за тенісним столом, а 

молодших — на волейбольно, 
му майданчику.

Анатолій зарекомендував се- II 
бе й умілим керівником. Очо- В 
люваний ним колектив — друж- 8 
ний, згуртований. Хлопці жи
вуть за принципом: один за 
всіх і всі за одного. А їх у 
бригаді п’ятеро. Бригада ком
сомольсько-молодіжна, ударна. 
І в тому, що місячні і квар
тальні завдання вона завжди 
не тільки виконує, а й переви- , 
конуе, значна заслуга бригади
ра Анатолія Ларіонова. Нещо
давно комуністи відділення 
прийняли його кандидатом у 
члени КПРС.

—• Хороший робітник і орга
нізатор, — так з теплотою в 
голосі говорять про нього всі 
члени бригади.

Г. ШЕВЧЕНКО.
с. Покровка
Кіровоградського ранену.

Цих дівчіт а се.і иці Каппанівка Новомиргородського ра
йону здружила одна адреса — професійно-технічне училище. 
І то нічого, що Віра Крестнікова приїхала сюди з Воронезь
кої області, а Ольга Мохінок — з Вінницької, Люба Лучко 
і Ганна Минакова — з Кіровоградської, а Надія Плешкова— 
з Уралу. Дівчат тепер, як кажуть, і .водою не розіллєш. Бо 
бднае їх щира, дівоча дружба, ___

На знімку: В. КРЕСТНІКОВА, О. МОХНЮК, 
11. ПЛЕШКОВА,'Л. ЛУЧКО, Г. МИНАКОВА.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

ВІДКРИТИ
СЕБЕ...
ЗГАДУЮ її щоразу, ко

ли переїжджаю на но
ву будову. І хоч назива
ють цю розповідь дав
ньою легендою, вважаю, 
що здорова думка все ж 
пішла від бувальщини, на
родилась серед живих 
людей, тому й пам'ятають 
її досі.

Закладали фундамент 
величної дзвіниці. До 
трьох робітників, які пра
цювали тут, підійшов чо
ловік і запитав, що вони 
роблять.

— Я тягаю цс кляте камін
ня,' — сказал один і з серцем 
показав натруджені долоні з 
мозолями від тачки.

— Я заробляю гроші, — ді
ловито відповів другий, — 
щоб мати чим прогодувати 
єною сім’ю.

А третій, піднісши зір до 
неба (туди сягатиме височен
на будова), урочисто про
мовив:

— Я будую дзвіницю...
Поголовна більшість у 

нас на реконструкції Саль- 
ківського цукрозаводу 
отаких будівельників, яч 
останній з легенди. Ко
лись розмовляв я з хлоп
цями і несподівано від
крив для себе: маю вже 
сьогодні, незважаючи на 
молодість, солідну трудо
ву біографію.

Починав у Запоріжжі 
після закінчення профтех
училища. На будовах міс
та працював там три ро
ки. Звучить коротко: три 
роки, а самому хочеться 
іноді згадати найменші 
подробиці минулого. Па
м’ятаю своїх друзів, та
ких, як сам, хлопців. Вони 
змінювались буквально на 
очах. Щоденні практичні

навички, почуття відпові-о. 
дальності за кожну дору
чену справу вершили своє 
діло. Молоді робітники 
мужніли, гартувались у 
праці, ставали досвідчени
ми майстрами своєї про
фесії.

Після армії я продовжив 
«географію» своїх будов. За
раз маю за плечима відомий 
стан «3600», в Набережних 
Човнах — КамАЗ, Криворізь
ку дев’яту домну, Побужжя.

На реконструкції у Салько- 
вому працюю електрозварю- 
вальником у бригаді монтаж
ників Володимира Ліпника із 
СУ-200 тресту «Запоріжмета- 
лургмонтаж». З ентузіазмом 
і романтикою дружать наші 
юнаки й дівчата. Згуртова
ність і взаєморозуміння між 
членами комсомольсько-моло
діжних бригад допомагають 
останнім добиватись визнач
них успіхів у праці.

У бригадира нашого — ба
гатий досвід і знання своєї 
справи. Мабуть, це насампе
ред робить його слово автори
тетним серед молодих буді
вельників. Я визнаю щиро, в 
нас ніколи не було, м’яко ка
жучи, «тертя», коли тре'ба бу
ло залишитися на об'єкті 
допізна, щоб підігнати фронт 
робіт для будівельників.

Багато хороших слів ви
словлюють на реконструк
ції і про наших сусі
дів — комсомольсько-мо
лодіжну бригаду монтаж
ників Анатолія Чабана. 
Хлопці вміло поєднують 
молодечий запал, енергію 
з пошуком резервів під
вищення продуктивності 
праці. А показник якості 
виконуваних цим колекти
вом робіт став для бага
тьох інших зразком. Про 
це відзначають на опера
тивках.

Серед моїх колег за 
фахом — електрозварю- 
вальників — хочеться від
значити Володимира Гон- 
чара, Валентина Корлюко- 
ва, які щоденно доклада
ють максимум сил і ста
рання для якісного вико
нання зварювальних ро
біт.

Своєчасно здати першу 
чергу Сальківського цук
розаводу — то обов’язок 
кожного комсомольця 
ударної комсомольської, 
ї]кий спонукає нас до са
мовідданої праці.

П. РАЄНКО,
елек грозварювальник.

с. Салькове, 
Гайвороиський район.

П ЯТДЕСЯТ сьо
ма слухає».

Щодня вимовляю 
ці слова. З них по
чинається і ними 
закінчується мій 

робочий день. Більше де
сяти років минуло з того 
часу, як я прийшла на між
міську телефонну стан
цію. В моєму житті бага
то змінилось за ці роки. 
А найголовніше — стала 
майстром своєї справи.

Ніколи не забуду пер
шого робочого дня. Вві
йшла в комутаторний зал, 
і очі розбіглися. Сидять 
дівчата і слідкують за апа
ратами. На панелях кому
таторів засвічуються і гас
нуть маленькі лампочки. 
Телефоністки швидко від-

«57-а і .І.' ХЛ(....» професій Багато, 
діа^обєріі свою

• ПРО СВОЮ ПРОФЕСІЮ РОЗПОВІДАЄ ТЕЛЕФОНІСТКА 
ТЕТЯНА Л1ИКОЛАЇВНА ГОНЧАРОВА

повідають, переставляючи 
ключі, розмовляють з 
абонентами і одноразово 
щось пишуть. Сказати від
верто, не повірила, що са
ма так зможу. Та минув 
час. Тепер я — телефо
ністка першого класу. Я 
не жалкую за тим, що об
рала таку професію. Вона 
корисна і необхідна.

Але дехто з дівчат, 
працювавши деякий 
йдуть від нас. В чому річ? 
Спочатку все цікавить, ба
гато вражень, дізнаєшся

по- 
час,

чимало нового. А потім 
звикаєш, починаєш пра
цювати майже автоматич
но, підсвідомо думаєш: 
«І це все? І так завжди?». 
Таке питання, по-моєму, 
закономірне на будь-яко
му робочому місці. Важ
ливо побачити перспекти
ву. Як, наприклад, Вітеліне 
Федорівна 
Прийшла до нас 
цею. А тепер 
обов'язки інженера. Вона 
закінчила Одеський елек
тромеханічний інститут

Артеменко, 
учени- 

виконує

зв'язку. Отже, треба вчи
тись, щодня, все життя...

Необхідно добре по
міркувати, порадитись з 
батьками, вчителями, дру
зями. І, якщо професія 
телефоністки до душі, 
сміливо приходьте на 
станцію. Тут закінчите три
місячні курси. І вам дору
чать комутатор.

Т. ГОНЧАРОВА, 
телефоністка міжмі
ської телефонної стан
ції.

м. Кіровоград.

ЗАПОВІТАМ ЛЕНІНА ВІРНІ
28 червня в Москві закінчила роботу Всесоюзна па-, 

укова конференція «Ленін і молодь». На ній обговорю
вались питання освіти юнаків і дівчат, сучасні форми 
виховної роботи серед молоді, проблеми політичного 
виховання і підвищення громадської активності молодо
го покоління.

На закритті конференції з доповіддю виступив віце- 
презндепі Академії наук СРСР академік II. М. Федо
сеев і. ■ •

У конференції брали участь секретарі і члени бюро 
ПК ВЛКСМ» партійні, радянські, профспілкові праців
ники, керівники міністерств і відомств.

(Кор. ТАРС),

РІЗНИМИ шляхами прийшли ми 
до інституту. Борис Добрянський 

поступив відразу після закінчення 
середньої школи. Людмила Зоря, 
так, як і я, встигла вже рік попрацю
вати на підприємстві. Лариса Горча
кова і Надія Бугайова вчились на 
підготовчих курсах. Всіх нас об’єд
нало спільне захоплення технікою.

Здається ще дуже рано думати 
нам, першокурсникам, про захист 
дипломного проекту. Але ми зна
ємо, що кожна лекція, кожен семі
нар і практичні заняття ведуть нас 
до того часу, коли виникне необ
хідність підтвердити на практиці 
свої знання. Тому в нашій групі 
відразу встановився твердий закон 
— жодного пропуску.

Перші свої кроки у вузі ми по
чали з вечора-зустрічі із студента
ми п'ятого курсу. Випускники роз
повідали про інститут і його тради
ції. З усього розумілось, що сту
дентське життя стало для них доб
рою школою гарту. ! Тут же вони 
назвали кращих студентів, які мо
жуть консультувати нас з різних 
предметів. Потім ми провели гру
пові комсомольські збори. Зразу ж 
вирішили боротись за повну успіш-. 
ність. Це нелегко. Ми ще добре не 
знали один одного і можливостей 
групи. Та й предмети здались над
то складними. Чого варта лиш на- 
рисна геометрія. Та поруч завжди 
був викладач Г. С. Ілістратоз, до
цент кафедри графіки. Він допоміг

ВЧИТИСЬ ПО-ЛЕНІНСЬКИ

КРОКИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
• СТУДЕНТСЬКА ГРУПА. РІК НАВЧАННЯ

нам зрозуміти життєву необхідність 
нарисної геометрії.

Взаємна допомога, уболівання за 
кожну позитивну оцінку, щоденна 
праця над підручниками привели 
нашу групу до першості в Ленін
ському огляді академічних груп. Це 
піддало нам снаги на другий се
местр. Завзято взялись за підруч
ники. Вже знали, з чого починати 
вивчення нових предметів: теоре
тичну механіку і фізику. Обидва 
з’їзди комсомолу зустрічала група 
100-процентовою успішністю.

Про боротьбу за глибокі знання 
ми розмовляли і на диспуті. І вже 
на кінець суперечки дійшли згоди, 
що вершини майстерності майбут
ньої спеціальності, нам підкоряться 
тільки у настирливій праці. Мої од
нокурсники захоплюються науко
вою роботою. Варто сказати, що всі 
писали реферати з історії комсомо
лу Кіровоградщини. А перед цим 
провели значну пошукову роботу. 
Четверо хлопців з нашої групи від
відують заняття математичного на
укового студентського товариства. 
Вони стали головними консультан
тами з цього предмета.

4

Іі

Протягом навчального року ми 
відчували постійну увагу з боку ін
ститутського комітету комсомолу. 
Він закріпив за нашою групою гро
мадського куратора, —-• студента 
другого курсу заступника секрета
ря комсомольського бюро механі- 
ко-машинобудізного факультету 
Миколу Гусєва. Разом ми прово
дили комсомольські й профспілко
ві збори, організовували свій віль
ний час. Брали участь у будівницт
ві нових корпусів інституту. Зараз 
час літньої сесії — період особли
вих хвилювань, До неї ми підійшли 
добре підготовлені. Це показали ті 
екзамени, котрі лишились позаду,. ілї 
На кожному з них ми отримували 
оільше десятка п’ятірок і четвірок.

Швидко промайне літо. А там 
розпочнуться заняття на другому 
курсі. Він принесе нові турботи, 
хвилювання, здобутки.

Юрій ЛИСЕНКО. 
студент механіко-машинобудів- 
ного факультету Кіровоград
ського інституту сільськогоспо- л 
царського машинобудування.
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документальна повість*
Час сільського лікаря ущільнюється 

до педантизму. Кожна хвилина на облі
ку. Сьогодні Феодосій проводить занят
тя в лікнепі, завтра, мовби згадавши 
свою іванівську юність, активізує робо- 
уу комсомольського осередку.

Дивні стосунки складаються з попом 
Назарієм. Були вони сусідами. Ветха де
рев’яна церковка, як більмо на оці, при
мостилася навпроти лікарні по той бік 
шляху, і, здавалося Феодосієві, гордо
вито споглядала невлаштованість лікар
няних буднів. У неділю сюди тяглися 
прихожани, переважно літні жінки. Фе
одосія душив гнів, знущальне бомкан
ня церковних дзвонів, та ще під самими 
вікнами, виводило його з себе. За дав
ньою студентською звичкою лікар під
хоплювався дуже рано. Не спалося, оче
видно, й отцю Назарію. Тому й зустрі
чалися вони чи не кожного ранку. Заба
чивши один одного, зупинялися у спо
глядальних позах. Починав Феодосій:

— Отак, значить, і продовжуємо мо
рочити людей, отець Назарій...

Отець Назарій по своїй натурі не схильний 
до категоричності суджень, пробував перевес
ти на чисто компромісні начала.

Лрбітром у тій суперечці стало життя. Кіль
кість прихожан отця Назарія катастрофічно 
зменшувалася. Нове владно входило в життя 
і побут, у закостенілу свідомість навіть най
відсталіших людей. Отець Назарій був чоло
вік розумний і не міг цього не помічати.

— Ну 1 як, — переможно наскакував на 
нього «Нсодосій, — скоро попроситеся у кол
госп на роботу? З вас би міг ще вийти пу
тящий тракторист...

«Царствіє небесне», очевидно, не влаштову
вало вже і самого отця Назарія. На чергове 
Феодосіеве побажання щасливої туди мандрів
ки він чи не вперше розсердився по-справж
ньому:

— Я волів би спочатку вас там побачити, — 
і ображено відвернувся.

«Порозумілися» зони під час повені. 
Навесні Синюха, увібравши в себе кала
мутні води Чорного Ташлика і численні

(Закінчення. Початок в газетах за 11, 
13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 та 29 червня).

дп — ' і ? струмки, зі ске-
МЗи/іевСЬКІІІІ лястих пагорбів,

И КОНГРЕС ■
сельців. І колгосп
ники приходили 
на допомогу. То

го дня отець Назарій був сумний і за
думаний. Він давно не схильний був 
сприймати повінь як божу кару, Розго
монілися. Феодосій як завжди, насідав:

— Ось у Євангелії сказано, що земля 
плоска, і нерухома в просторі. Невже ви 
навчаєте оцієї премудрості і свою 
паству?

— Ні, такої дурниці я не скажу, — не
весело посміхнувся отець Назарій. По
чувалося, що сусід чимось пригнобле
ний і розгублений. Феодосій розцінив 
це, як здоровий симптом.

З деякого часу він змінив тактику. По
чав говорити стриманіше, розсудливіше. 
І з подивом помітив, що піп і сам із 
скепсисом ставиться до своєї служби.

Почалися жнива. Зволікати зі збиран
ням було гріхом. А тут — неділя.

— Послухайте, отець Назарій, — миро
любно звернувся до нього Феодосій, і 
почав здалеку, — все-таки значна кіль
кість літніх людей ще тримається вашої 
церкви. А в полях осипається пшениця. 
Ви знаєте, що таке хліб. Агітуйте їх, щоб 
усі вони до одного вийшли завтра в 
поле...

— Гаразд, — хвильку подумавши, 
згодився отець Назарій, — а ви мені 
дасте справку, що я був хворий і не зміг 
відправити службу...

— Авжеж дам, — подумавши, охоче 
згодився лікар.

На тому й розійшлися. Отець Назарій 
дотримав слова. Наступного ж дня віч 
звернувся до пастви з палким закликом 
вийти на жнива. В разі ж непослуху за
грожував смертним гріхом і божою ка
рою. Прихожани дружно вийшли в поле. 
Кількість робочих рук, що були зараз на 
вагу золота, значно збільшилася.

Цей випадок став початком < падіння» 
отця Назарія. Не витримавши щоденних 
наскоків агресивного сусіда і войозничої 
громадськості, він, щоправда не зразу, 
а таки пішов на пенсію. Дерев яна церк
ва на превелику радість молоді була 
пристосована під клуб. Ну а хати колиш
ніх куркулів — під нові корпуси лікар
няного містечка.

(Далі буде).

Новий механоскладальний корпус № 2 Кіровоградського заводу 
тракторних гідроагрегатів став справжньою окрасою міста.

Фото М. ЛИТВИ НОВА.

н Л МОБІЛІЗАЦІЙНОМУ пункті В. Папаю до- 
ручжи супроводжувати на схід племінних хо-

нсй. і-їх було передана в надійні руки. А Біль 
пограпяйі у військовий госпіталь, його було тнж-
ко контужено.

Одужавши, повертається на фронт, воює на Бі
лоруському, потім — Центральному. За мужність, 
виявлену в боях, був нагороджений медаллю «За 
відвагу». Після тяжкого поранення І тривалого 
перебування в госпіталі знову повернувся в свою 
танкову дивізію.

...Бої біля Нарви. Під натиском радянських 
військ ворзг змушений відступити. Дивізія вкли
нювалася все глибше і глибше у розташування во
рога. Контратаками фашисти зуміли зупинити 
просування червокозоряних машин. Довго тривали 
тяжкі бої. Частина дивізії, де служив Папай, по
трапила- в оточення. За добу нашим танкістам до
велося відбити десять контратак. Сила не могла 
подолати силу. Готуючись до вирішального бою, 
командир підрозділу послав Біля Папая в роз
відку. Незабаром воїн повернувся на ворожому 
бронетранспортері і привіз важливі розвідувальні 
дані.

За хвилину ворог опам'ятався і кинувся у новий 
бій ще з більшою силою. Очікуваної допомоги від 
наших не було — вона затрималася на цілу годи
ну. А ворог рвався, користуючись цією затрим
кою.

Командир покликав Папая і вручив йому па
кет, попросив передати радянському команду
ванню.

— Л ми до кінця виконаємо свій солдатський 
обов’язок. Так і скажи генералові.

Доручення було нелегке: ворог прицільно про
стрілював кожен метр.

Не встиг Віль зробити й десяток кроків до уз
лісся, як натрапив на добре замасковану обслугу 
ворожої гармати. Автоматною чергою поклав гіт
лерівців. На стрілянину відгукнулася група фа
шистів з сусіднього переліску. Віль натиснув на 
спусковий гачок автомата, але — автомат мовчав: 
нема патронів, треба було замінити диск. Цього 
зробити він вже не встиг — ворожа куля звалила 
на землю розвідника. На допомогу йому поспі
шили наші бійці, знищили підрозділи гітлерів
ських артилеристів, а смертельно пораненого Па
пая забрали з собою. Надати йому належну до
помогу в умовах жорстокого бою не було можлн- 
посгі. Та й сам Віль добре бачив, що це не під 
силу товаришам. Він тільки просив їх помститиси 

,г за нього, за його батька іі матір. Потім він втра- 
г тнв свідомість’і опам'ятався аж через тиждень в 

госпіталі. Санітарка розповіла, що його прнвезли- 
товарнш:.

■А Довго мудрували госпітальні хірурги над по- 
шмаїопаним тілом сержанта, зробили йому кілька 
складних операцій, але на ноги поставити так і 
не змогли. Сказали, що треба чекати кілька років, 
доки зміцніє організм | можна буде взятися за 
другий тур операцій.
ЦІ РОКИ. Одужання не приходило.
- а Тоді одважився на неймовірне — повернутися 
додому. Вдома ж бо й стіни рідні допомагають, 
Написав першого листа тітці, яка жила біля Псу- 
роостроїщ. па хуторі. Невдовзі прийшла відповідь, 
«40 мати з сестричкою Теж там і збираються пе
реїхати до Кіровограда, де жили й працювали 
перед війною.

ЗАПРОШУЄ КНИГА
До магазину № 2 облкниго торгу нещодавно надійшли такі 

новинки з художньої літератури:
Славко ЯНЕВСЬКИй. «Ясени». Видавництво «Радянський 

письменник». К., 1974 р. Роман. Переклад з македонської.
Роман «Ясени» художньо відтворює цілу епоху в житті 

невеликого слов'янського народу — македонців. Своїм ідей
ним спрямуванням, гостротою сюжету, художніми образами 
він багато в чому перегукується з уславленими творами 
М. Шолохова, А. Головка, М. Стельмаха.

Трагічно складається доля красуні Костадинки — коханки, 
ошуканого куркулями бандита Апостола, що так само, як і 
Косгадинка, гине. В драматичній боротьбі гинуть і інші ге
рої роману. Класова боротьба, що відбувається у двох су
сідніх .селах, які здавна ворогують між собою, досягає тра- 
пчного напруження 1 все таки завершується перемогою но
вого, прогресивного, па чолі якого стоять комуністи.

Юрій МОКРІ Є В. «Таке близьке...». Видавництво «Радян
ський письменник». К , 1974 р. Спогади.

Спогади відомого українською письменника становлять со
бою єдине худож іє полотно. Героєм розповіді є сам автор, 
який бачив на своєму довгому шляху багато подій, зустрі
чався з незабутніми людьми. З великою любов'ю й теплотою 
згадує Ю. Мокрієв своїх сучасників і побратимів Остапа 
Вишию, Максима Рильського, Володимира Сосюру, Андрія 
Малишка, Костянтина ііаустозського та інших.

Приклад бери у мужності
Ім'я угорського комуніста-інтернаціоналіста Дежо Папая 

досить добре відоме на Кіровоградщині. Тут він працював на 
партійній роботі, був чекістом, звідси пішов 22 червня 1941 
року добровольцем у Червону Армію і став на захист радян
ської землі. Сюди він більше не повернувся, полігши смертю 
героя в бою під станицею Морозовською, на підступах до ле
гендарного Сталінграда.

Разом з Дежо Папаєм заяву про зарахування доброволь
цем писав і його син, комсомолець Віль Папай. Він був кіль
ка разів тяжко поранений. Вважали його теж голеглим на полі 
бою з фашистськими загарбниками.

Важко розповідати звичайними словами про цю 
зустріч. Привезли майже нерухомого, на ліжечку, 
в супроводі медичної сестри. Софія Данилівна 
впала синові па груди. Не плакала, навіть не 
стогнала. Не дорікала за тривале мдвчаиня. Мати 
добре розуміла сина.

В одному з науково-дослідних 
інститутів лікарі зробили ще 
кілька складних операцій, і на 
щоках Папая заграв рум’янець. 
Кажуть лікарі, що тут не вони 
зробили найважливіше — сам 
Віль повірив у можливість оду
жання і прагнув цього з усією 
силою свого впертого характеру.

— Лікарю, скажіть, чи скоро 
я ходитиму своїми ногами, чи 
зможу працювати?

Сивий хірург раптом спохмур
нів, ще раз позирнув на хворо
го і сказав:

— Синку, я вірю, що це буде, 
хоч, може, Й не так скоро, як 
хотілося б...

За рік Віль Папай міг само
стійно, без допомоги посторон
них, мандрувати по палаті, по
тім вийшов на алею біля лі
карні, Ще через якийсь місяць 
залишив ціпок і пішов...

Випускали його неохоче: тре
ба було іцс почекати, доки рани 
зарубцюються, доки зникне кво- 

де там було чекати, коли так хо- 
жнттям, тягнутися до

—э машинобудівного 
,,еЖун,'<і‘мїї7«їі™т» "У

на навчання. А поруч — АРУ1’«- з прохан- 
> академічний підпуск - <ІВІАКр*,'1"5п“ р“’ 

ни. Значить переоцінив свої сили,

лість рухів. Та 
тілосп жити здоровим 
знань!

В АРХІВІ Кіровоградського 
техніку 

прийом і 
ним про

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (ЛІ), 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для дітей, 
«Умілі руки». (ЛІ). 10.00 — Ко
льорове телебачення. «Клуб 
кіиоподорожен». (М). 11.00 — 
«Радянський характер». Теле
нарис. (М). 11.30 — Літера
турна передача. (К). 12.00 —
Новини. (К). 12.15 — Худож-' 
ній фільм «Ураган в долині», 
(К). 15.15 — «У світі книги». 
(ЛІ). 15.45 — «В ефірі — «Ліо- 
лодість».- (ЛІ). 16.45 — Кольо
рове телебачення. «Фільм — 
дітям». «Веселі історії». Теле
візійний художній фільм. 
(М). 18.00 — Новини. (ЛІ). 18.15
— «Подвиг». До 30-річчя 
звільнення Білорусії від німе
цько-фашистських загарбни
ків. (зі). 18.45 — Кольорове те
лебачення. Концерт. (М). 19.25
— Кольорове телебачення. 
Прем'єра телевізійного худож
нього фільму «Гончарний 
круг». (М). 21.00 — Програма 
«Час». (М). 21.30 — Художній 
фільм. (К). 22.55 — «На ла
нах республіки». (К). 23.00 — 
Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.30 — 
Літературна передача. (К). 
12.00 — Новини. (К). 12.15 — 
художній фільм «Ураган в до
лині». (К). 17.05 — «На голов
них напрямках п’ятирічки». 
(Дніпропетровськ). 17.30 —
циркова програма. (Вороній-, 
ловград). 18.00 — Реклама,
оголошення. (К). ІЇ.ЗО — Для • 
дітей. «Юні приборкувачі вог
ню». (К). 19.00 — Програма
«Вісті» з включенням Кірово
града. (К). 20.45 — «Надо-
ораніч, діти!» (К). 21.00 —
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — ; 
Концерт хору м. Лос-Анже- 
лоса. (М). 22.30 — Літератур
на передача. (М). 23.15 — Но
вини. (М).

СЕРЕДИ
ПЕУдх.іА 111'01 1'АМА. У.05 — . 

...ольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (М). 9.30 — «Твор
чість юних». (М). 10.00 —
«Щоб бути щасливим». Теле
візійний художній фільм. 
(М). 11.10 — Новини. (К). 11.25 
— Кольорове телебачення. Зу
стріч з народним артистом 
СРСР В. Меркур'євим. (К). 
12.25 — Художній фільм «По
чаток». (К). 15.15 — «Наука 
сьогодні». (Ленінград). 15.45— . 
Кольорове телебачення. «Грав 
симфонічний оркестр Цен
трального телебачення і Все
союзного радіо». (М). 17.00 — 
«Мама, тато і ми». (Дніпро
петровськ). 18.00 — Кольорове ! 
телебачення. Чемпіонат світу 1 
з футболу. Збірна Польщі — 
збірна ФРН. (ФРН). В перер
ві — «День за днем». (Кіро
воград). 19.45 — Художній
фільм «Солістка балету». 
(AT). 21.00 — Програма «Час». 
[п\). 21.30 — Чемпіонат світу 
з футболу. 23.1. .1ОВННИ.
(М).

ДРУГА ПРОІРАМа. 11.10 — 
Новини. (К). 11.25 — Кольоро
ве телебачення. Зустріч з на
родним артистом СРСР 
В. Меркур’євим. (К). 12.25 — 
Художній фільм «Початок». 
(К). 17.00 — «Фільм— дітям». 
Програма художніх фільмів. 
(М). 18.00 — Реклама, оголо
шення. (К). 18.30 — Для дітей. 
«Іскорка». (Донецьк), 19.00 — 
Програма «Вісті» з включен
ням Кіровограда. (К). 19.45 — 
Кольорове телебачення. «Зем
ля людей». (К). 20.45 — «На 
добраніч, діти!» (К). 21.00 — 
Програма «Час». (ЛІ). 21.30 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». (К). 21.45 — Художній 
рільм «Нам ніколи чека ги». 
(К). 23.00 — Вечірні новини. 
(К).

ЧЕГНВЕР

взяв понад можливе. п^рс|?°а“”‘ 
шн — знову до навчання. З відзна
кою закінчив технікум і одержав 
призначення на Калузький машино
будівний завод, у конструкторський 
відділ. 'Гам працює й зараз.

Недавно калузька газета 
мя» розповіла, як зустрілися Віль 
Папай з своїм однополчанином, 
нині народним суддею Леонідом 
Александровнм. Тільки тут І ді
знався Віль, як його внручв/тн то
вариші в тім пам’ятнім бою при 
виході з оточення. Леонід Ллск- 
сандров ледве вірив своїм очам: 
він вже іі гадки по мав побачити 
в живих свого колись юного това
риша і побратима...

І. БОЙКО, 
краєзнавець, член облас
ного літературного об’єд
нання.

ПЕРША ПРОІРЛМА, 0.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
кова гімнастика. (М). 9.20 — 
Новини. (ЛІ). 9.30 — Для шко
лярів. «Літо піонерське». (До
нецьк). 10.00 — Кольорове те
лебачення. О. Бальзак. «ІНа- 
греньопа шкіра». (М). і 1.25 — 
«Ветерани війни в школі». Те
ленарис. (М). 15.15 — Кольо
рове телебачення. Програма 
документальних телефільмів. 
(М). 16.05 — «Шахова школа». 
(М). 16.35 — «Початок вели
ких жнив». Всесоюзний ре
портаж. (М). 17.10 - Кольоро
ве телебачення. «Фільм — ЦІ* 
іям». «Дим у лісі». Художній 
Фільм. (М). 18.00 - Новини. 
(М). 18.15 — «Людина і за
кон». (Кіровоград). 19.00 — 
Кольорове телебачення. Ін
тербачення. Закриття V Між
народного конкурсу їм. П. І. 
Чайкопського. Концерт лауре
атів. (М). 21.00 - Програма
«Час». (М). 21.30 — Продов
ження трансляції концерту. 
(М). 23.00 — Новини. (М).

Редактор В. ПОГРІБНИЙ.
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КУДИ ПІТИ ВЧИТИСЯ?
КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ
ТОРГОВЕ УЧИЛИЩЕ 
ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ 
НА 1974—1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

продавці промислових говарів; продавці продо
вольчих товарів — строк пзвч.пшя па базі середньої 
освіти І рік, па базі восьмирічної освіти 2 роки 
Контролери'каснри — строк павчаїпія на базі серед
ньої освіти І рік: продавці оформлювані вії рип — 
строк навчання па базі середньої освіти 2 ромі.

В учи ніте прпїімаюіьс-й громадяни віком від .16 до 
25 років, що мають освіту за 8. 9 10. 11 класів.

Бажаючі вступити до училища подають па ім'я ди
ректора заяву з зазначенням обраної спеїііальносіі

До заяви додається атестат зрілості або сні.іоні но 
про освіту за 8 класів копію свідоцтва про народ 
жен.пя. ангобіографію, довідку з місця нрпткіївліПїя. 
довідку про стан здоров’я (форма .\‘> 286) характе
ристику .зі школи або з останнього місця роботи 
4 фотокартки розміром 3X4 см

ВСТИГАЮЧІ ОДЕРЖУЮТЬ СТППГ.ІІ.’І ПО В РОЗМІРІ 7? 
КАРБОВАНЦІ НА МІСЯЦЬ. ДЕМОБІЛ ЛОВА ІII ВОЇНИ З 
ЛАВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ - 60 КАРБОВАНЦІВ ВИПУСК
НИКИ УЧИЛИЩА КОРИСТУЮТЬСЯ ПІЛЬГАМИ ПРИ 
ВСТУПІ В СЕРЕДНІ 1 ВИЩІ ТОРГОВІ НАВЧАЛЬНІ ЗА
КЛАДИ.

Документи приймаються з 15 травня по Г5 серпня 
1974 року.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Нова, 5.
і

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКА 
ШКОЛА-1НТЕРНАТ №2

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1974—75 НАВЧАЛЬНИЙ РІК У ВСІ КЛАСИ

До заяви на ім’я директора необхідно подати: сві
доцтво про народження (в оригіналі), особову спра
ву із школи, медичні довідки, довідки про склад 
сім'ї, заробітку плату батьків, пенсію, аліменти.

Адоеса школи-інтернату № 2: м. Кіровоград, вул. 
Корсленка, 4. Телефон 2-42-$$.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ ОБЛПОБУТУПРАВЛІННЯ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

лля підготовки

закріїіїшк чоловічої о, жіночою га 
дитячою верхнього одяїу і суміж
на професія — закрійник жіночою 
плаття та чоловічих сорочок.

Приймаюіься правці з досвідом 
роботи не менше 3 років та освітою 
8— 1(1 класів.

Строк навчання — 12 місяців.
Закрійник жіночого плаїгя га чо

ловічих сорочок. Приймаються 
кравці і досвідом роботи не мсінпе 
З років га освітою 8—10 класів. 
Строк навчання — II місяців.

Перукар широкою профілю і 
суміжна професія — приймальник 
широкою профілю, що очолюватиме 
роботу комплексних прппмальппх 
пунктів Приймаються особи з осві
тою 10 класів Строк навчання — 
19,5 місяців,

В'язальниця по виготовленню та 
ремонту чоловічих, жіночих і дитя
чих трикотажних виробів. Прийма
ються особи з освітою 8—10 класів. 
Строк навчання — 18 місяців.

на

кваліфікованих
і

Крім того, протягом двох років в 
училищі підготовляються ще такі 
професії:

кравець чоловічою жіночого та 
дитячого верхнього одягу і суміж
на професія — художнє штудку- 
ваппя тканин-, фотоіраф (з оволо
дінням закінченого комплексу робіт 
по виготовленню портретних, репор
терських, сюжетних, пейзажних, 
етюдних знімків): годинннкар-гра- 
вер (з оволодінням ремонту ГОДІПІ- 
івіків всіх систем і граверних ро
біт); заготовач-поіпивальїіик по ін
дивідуальному пошиттю га ремонту 
взуття і суміжна професія — ре- 
мотник чемоданів і сумок: закрій- 
ник-шапочпик по виготовленню чо
ловічих і дитячих головних уборів і 
суміжна професія — пошиття жі
ночих головних уборів.

На навчання приймаються особи 
обох статей віком від 16 до 35 ро
ків. Час навчання в нрофтехучплп-

1974—1975 навчальний рів

робітників таких професій:
»с-г, 

щі зараховується у загальний тру
довий стаж. Учні одержують сти
пендію (20 карбованців па місяць), 
а іногородні — ще н квартирні.:.

Вступники особисто подають ііа 
ім’я директора училища заяву,’.На
правлення місцевого побутового 
комбінату із зазначенням обраної 
професії, автобіографію, характери
стику, свідоцтво про народження 
(оригінал), документ про освіту, до
відки з місця проживання і про 
склад сім'ї, медичну довідку (фор
ма № 286), три фотокартки (3X4 
см).

Документи приймаються до 25 
серпня.

Початок навчання — з 1 вересня.
Адреса училища: 316013, м. Кі

ровоград, ІЗ, провулок Великоввс- 
ківський, 2. телефон 3-20-17. їхати 
автобусами 5. З, 19; тролейбу
сами №Л? 1. 2. 3. 4 до зувнпки «гав- 
товокзял».

ДИРЕКЦІЯ

' Кіровоградське середи« міське професійно-технічне училище Л« 2
ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1974—1975

На трирічний строк навчання приймаються юнаки 
та дівчата 1958—1959 років народження з освітою за 
Я класів для підготовки: сі тія різ будівельних; маля
рів будівельних; штукатуріч-липіовальпгіків нліпко- 
вякїв; сліосарів-веїігплянійшіків по виготовленню де
талей вентн іяційпих систем.

По закінченні училища учні одержують диплом 
про середню освіту і спеціальність,

З дворічним строком навчання для підіоговки: 
м.злянів-шгукиіріп; столярів ісслярів.

З річним строком навчання для підготовки: 
мулярів; малярів; лініювальників плитковйків, моза
їстів.

Приймаються без вступних екзаменів юнаки і дів
чата віком 15—20 років ч освітою за 8 9. 16 класів і 
звіті.пені в запас воїни

Зарахованих па ііаачанпя забезпечую!і» гуртожитком, па- 
рацнкм І робочим одягом. триразовим харчуванням, підруч
никами. Вони одержують третину сум. зароблених ними па 
пиробничІЯ практиці. Час павчанпя в училищі тарачоятг іь- 
ся п трудовий стаж.

Училпше має иовоібуловаїїпй. добре устаткований 
комплекс, в якому є кабінети і лабораторії, учбові

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ на J974 —1975 
навчальний рік

плинів, відмінникам навчання—па 
25 процентів вища Під час про
ходження виробничої практики

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодоп КОММУНАР» - 
орган Кироиоірадгного обкома 

ЛКСМУ, г Киропоірал.

для навчання з таких спеціаль
ностей:

швеї-мотористки — строк на
вчання 1 рік; кравець верхнього 
одягу (2 рони); закрійник верх
нього одягу (3 роки); в'язальниці 
панчішно-шкарпеткового вироб
ництва (1—2 роки); перукарі ши
рокого профілю (1,5 року); шев
ці (3 роки).

В училище приймаються юнаки 
і дівчата віком 14,5—20 років, з 
освітою за 8—10 класів.

Учням виплачується стипендія: 
в розмірі 18 карбованців — вступ
никам з восьмирічною освітою, з 
середньою освітою — ЗО карбо-

доплачуєзься до стипендії 33 про
центи віл .заробленої суми.

Прийом учнів на сірок навчан
ня І рік для роботи після .закін
чення уч.'їлища па Кіровоград
ській пк.ейпій фабриці, фабриці 
• Україна». Дпіпропетровськіії фаб
риці їм. Володарського, проводи
ться без направлень чи за направ
леннями фабрик.

Прийом учнів па строк навчан
ня 2 роки і більше, для роботи 
після закінчення училища па фаб-

г ?) Наша адреса і телекс
316050. ГСП, Кіровоград-50, вуп. Луначарського, 36. Друкарня ім. Г. М. Димитрова,
Телефони: відповідального секретаря та відділу обласного управління у справах видавництв-,
комсомольського життя - 2-45-35. відділу пропаганди, поліграфії і книжкової торгівлі,
відділу листф і масової роботи — 2- 5-36, відділу сни- м Кіровоград, вул. Глінки, 2.
^лйв-лаго:отичного виховання та спорту - 2-46-87. _____ _______

адчзлі.ний рік

майстерні, спортивний та актовий зали, спортивне 
літнє містечко.

При учн.ипці е вечі-.нп школа, діють гуртки технічної 
тгорчості, художньої самодіяльності, спортивні секції.

Вилускіїпки-відміннимі мають право вступати до витих І 
середніх учбових зак.тидіп на пільгових умовах, а також мо
жуть бути направлені у виші й середні учбові заклади про
фесійно-технічної освіти, де навчання проводиться при пов
ному державному забезпеченні. „

Юнаки, які проходять трирічний.строн навчання, до закін
чення га па рік після закінчення училнша отримують рід- 
стг.очку віл притопу до армії.

Вступчіїкч поллють особисто або присилають за
яву із зазначенням обраної професії, автобіографію, 
характеристику, свідоцтво про народження (оригі
нал) або паспорт (подається особисто), довідки з 
місця проживання і про склад сім’ї медичну довід
ку (форма .V’ 286) 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Початок цізчлпня ’ вересня 1974 року.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Мер- 

конозоріпська, 23. їх.зіч тролейбусом № 2 до зупин
ки «Будлеталь». автобусами №№ 2. 14. 15 до зупин
ки еМічуріпа». № 29 Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.

рнкі < Індпошив», в райнобут (мі- 
ськпобут) комбінатах області про
водитеся із міської і сільської МО
ЛОДІ за направлениями цих під
приємств.

Училище гуртожитком не забез
печує.

Початок занять 1 вересня 1974 
року

Вступники повинні подати такі 
документи: залпу на ім'я дирек
тора. направляння на навчання, 
паспорт або свідоцтво про народ
ження подаються особисто, атес
тат (свідоцтво) про освіту в ори
гіналі, довідку з місця проживан
ня. характеристику зі школи чи 
підприємства, 4 фотокартки роз
міром ЗУА, медичну довідку.

Адреса училища: м. Кіровоград, 
вул. Гоголя, 79.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ 
ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне відділення: на базі неповної середньої 
школи з спеціальностей:

виробництво штампів і пресформ; 
обробка металів різанням; 
елеитроапаратобудування;
На базі середньої школи з спеціальності: 
електрообладнання промислових підприємств і 

установок.
До заяви на ім’я директора технікуму слід додати 

такі документи: документ про освіту (оригінал), ме
дичну довідку (форма № 286), чотири фотокартки 
розміром 3X4 см, витяг з трудової книжки (особам, 
які /лають трудовий стаж).

Вступники складають екзамени:
НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ: З РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРА

ТУРИ І МОВИ АБО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 1 ЛІТЕРАТУ
РИ - ТВІР (ПО ВИБОРУ ВСТУПНИКА), З МАТЕМАТИКИ 
(УСНО)..

НА БАЗІ ВОСЬМИРІЧНОЇ НІКОЛИ: З РОСІЙСЬКОЇ ЧИ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ - ДИКТАНТ (НО ВИБОРУ ВСТУП
НИКА). МАТЕМАТИКА - УСІЮ.

Особи, нагороджені після закінчення восьмирічної 
школи похвальною грамотою, середньої школи — 
золотою медаллю, — зараховуються в технікум без 
екзаменів.

Прийом заяв: від восьмикласників з 1 червня по 
31 липня, від десятикласників з 1 червня по 14 
серпня.

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
З 1 липня працюють підготовчі курси.
АДРЕСА ТЕХНІКУМУ: м ОЛЕКСАНДРІЯ КІРОВО

ГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. ПРОВ ЛЕНІНА, 62.
ДИРЕКЦІЯ.

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 44

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
юнаків і дівчат з освітою 8—10 класів на навчання 

з спеціальностей:
токаря-універсала і фрсзсрувальника-унівсрсапа 

з правом роботи на верстатах з програмним управ
лінням.

Строк навмання від 1 року до 3 років.
Учні, що закінчили 8 класів, приймаються на, три

річний строк навчання. Після закінчення набувають’ 
спеціальність і середню освіту.

Всі учні забезпечуються стипендією і одержують 
одну третину сум, зароблених в процесі виробничої 
практики.

Іногороднім юнакам і дівчатам на час навчання 
оформляється прописка у родичів і знайомих. Після 
закінчення училища іногороднім учням надасться 
гуртожиток по місцю роботи.

Випускники ПГУ при вступі до вузу і технікуму по 
своїй спеціальності користуються правом зарахуван
ня в першу чергу.

Початок занять 1 вересня.
Адреса училища: 197022, Ленінград, П. С., наб. рі

ки Карлович, б. 9/11.
Метро: єт. «Петроградська».
Телефони: 38 8б-34, 32-59-84, 32-35-80.

ДИРЕКЦІЯ.
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