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НОНТрОЛЬНЬіЙ

«САЛЮТ-4»: 
ТЕЛЕСКОПИ НА ОРБІТІ 

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ. 4 червня. 
(ТАРС). З червня Петро Климук і Віталій Се
вастьянов виконували програму десятого "робочого 
дня па борту орбітальної наукової станції «Салют-4». 
За допомогою рентгенівського телескопа-спектро
метра досліджувалися спектральні і часові характе
ристики рентгенівських джерел у сузір’ях Скорпіона 
і Лебедя. У період вимірювань зафіксовано значні 
зміни потоків випромінювання від досліджуваних 
джерел«

Бортові системи станції функціонують нормально 
Самопочуття товаришів 11. Климука і В. Севастьяно
ва добре. Наукові дослідження йа станції «СалюгЧ» 
успішно виконуються«
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ЧЕТВЕР, 5 червня І975 року

Трудова 
доблесть — 
XXV з‘їздові 
КПРС!
НАГОРОДИ— 
КРАЩИМ

На Світлоаодському за
воді чистих металів імені 
50-річчя СРСР відбулися 
урочисті збори, присвяче
ні врученню урядових на
город кращим робітникам 
заводу.

Вручив нагороди, а та
кож виступив з промовою 
перший секретар обкому 
Компартії України М. М. 
Кобильчак. Він поздоро
вив від імені бюро обко
му партії та виконкому 
обласної' Ради депутатів 
трудящйх Г. П; Гредасову,
А. П. Данилейченко, і. К. 
Дербеньову, В. Д. Коренс- 
лу, А. Г. Любарця і /А. М. 
Решетняка з нагороджен
ням їх орденами Трудо
вої слави III ступеню і 
підкреслив, ' що такими 
орденами відзначено чле
нів колективу заводу 
вперше.

Від імені нагороджених 
з словами подяки партії і 
уряду виступив плавиль
ник, наставник молоді 
М. М, Решетняк. На його
робочому календарі вже 
червень '1976 року.

с. тишко.

До кінця 1976 року в 
комсомольсько - молодіж
ній бригаді намотуваль
ниць цеху № 2 планом 
намічено продуктивність 
праці збільшити на 5 про
центів. Цю подію молоді 
робітниці вирішили при
скорити. Вони виступили 
з ініціативою: «Продук
тивність праці, запланова
ну на кінець 1976 року, — 
до дня відкриття XXV з’їз
ду КПРСІ». Патріотичне 
починання комсомоль
сько-молодіжної вже під
тримали колективи сім
надцяти бригад, одинад
цяти дільниць, семи цехів.

О. ЗГРИВЕЦЬ, 
секретар комсомоль
ської організації цеху 
№ 2 Кіровоградського 
заводу радіооиробів.

НА ПІВМІСЯЦЯ 
РАНІШЕ

На передз'їздівську 
вахту заступила комсо
мольсько-молодіжна змі
на, очолювана технологом
В. П. Губенком. Нещодав
но на зборах молоді ро
бітники переглянули свої 
соціалістичні зобов’язан
ня. Вони вирішили план 
завершального року п'я
тирічки виконати до 7 лис
топада — свята 58-х роко
вин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Це 
на 15 робочих днів рані
ше, ніж брали зобов'язан- 
.ня на початку року,

С. ГРИГОР’ЄВЛ, 
секретар комсомоль
ської організації цеху 
№ 6 Спітловодського 
заводу чистих металів.

і

у ЦІ ДНІ В біб- *
* ліогеці Ад- 

жамсьиої серед
ньої школи ще 
людніше, ніж зви
чайно. Допізна тут 
горить світло. За
прошує воно пе
рехожих. Бо роз
містився в цьому 
приміщенні агіт
пункт.

Гарно обладнанні! куточок бойової і 
трудової слави, широкий вибір літерату
ри про радянський спосіб життя — все 
це приваблює виборців. Та н бібліотекар, 
комсомолка Людмила Коваль, не обми
не увагою кожного, хто сюди забігає.

Людмила вже’ознайомила виборців із 
біографіями кандидатів у депутат Вер
ховної Ради УРСР голови облвиконкому 
Дмитра Павловича Макслмепка та кан
дидата в депутат обласної Ради депу
татів т рудіші их завідуючого сб.-к-слпм 
відділе» народної освіт Дмитра Юхи
мовича Стельмухова.

Дмитро Юхимович — частий гість у 
своїх виборців. В Аджзмці будується 
нова школа па 960 місць, щомісяця заві
дуючий облвно приїздить на новобудо
ву, допомагає, контролює, приймає в 
сільраді своїх виборців.

Познайомила Людмила виборців з 
кандидатами в депутати до районної 
Ради. Цс в основному молоді виробнич

ЩОЗМІНИ ПЕРЕДОВИЙ 
ВИРОБНИЧНИК ВИКО
НУЄ НОРМУ ВИРОБІТКУ 
ПА 120-130 ПРОЦЕНТІВ. 
ВІН НАГОРОДЖЕЙИЯ 
ЗНАЧКОМ «УДАРНИК 1974 
РОКУ». А ТАКОЖ ГРАМО- б 
ТАМИ ЗАВКОМУ. МІСЬК- |
КОМУ ТА ОБКОМУ КОМ- І 
СОМОЛУ.

МИКОЛА НЕЧИПОРЕН- | 
КО ЧЛЕН КОМСОМОЛЬ
СЬКОГО БЮРО ЦЕХУ. В 

ПРОПАГАНДИСТ ПОЛІТ- 8 
ГУРТКА.

НА ФОТО: СЛЮСАР
М. НЕЧИЛОРЕВКО; ПРА
ВОРУЧ ВГОРІ — ВІДВАН
ТАЖЕННЯ СІВАЛОК ІЗ 
ЗАВОДСЬКОЇ РАМПИ.

Фото В. КОВПАКА,
Л. МИРГОРОДСЬКОГО.

татори: закову, що забороняв 
це робити, в СПІД досі немає, 
а дитяча праця практично 
майже не оплачується«

Кривава 
розправа

Расистські власті Родезії 
обрушили нову хвилю репре
сій проти мирного африкан
ського населення і борців за 
свободу народу Зімбабве. За 
наказом правителів Солсбері 
поліцейські підрозділи розстрі
ляли демонстрацію африкан
ських жителів міста, які про
тестували проти проведених 
облав в африканських ьвар-

в списках 
КЙИДИДЛТІВ- 
КОИСВМОЛЬЦІ

ники, активні комсомольці: доярка кол
госпу імені Карла Маркса Ганна Єрем- 
чук, робітник облрибкомбіпату Володи
мир Шевчук, агроном колгоспу імені Ва- 
тутіна Любов Дапринда, майстер кон
сервного иеху Аджамського харчокомбі
нату Софія Семерич, помічник бухгалте
ра колгоспу «Росія» Любов Цикалюк.

В агітпункті постійно чергують вчите
лі і старшокласники. З лекціями вже ви
ступили вчителі О. С. Гребінчук, Г. Д. 
Лісовська, В. Т. Чумаченко, директор 
школи, відмінник народної освіти М. М 
Швець та інші.

В день виборів трудівники села всі. 
як однії, віддадуть свої голоси за канди
датів непорушного блоку комуністів і 
безпартійних.

Т. СИДОРЕНКО,
■ сількор.

■ Кіровоградський район.

Світ капіталу: 
жорстокість» 
насилля, безнадія

талах { незаконного арешту 
більш як шестисот чоловік. 
За повідомленнями з Родезії, 
в результаті збройного напа
ду поліції одинадцять афри
канців вбито і п’ятнадцять 
тяжко поранено.

Експлуатується 
дитяча праця

Ленальдо Салівасу 11 років. 
Вій приїхав ,ч своїми батька
ми л штат Луїзіану а Техаса.

as
червня*

ВИБОРИ
00 Верховної

ВДмУРСР
/йК •

Уже протягом шести років 
щодня з п’ятої години ранку 
він працює на плантаціях ві
домого в усій Луїзіані Аллена 
Лерріна, Робота у Ленальдо 
не з легких. Повзаючи цілий 
день на колінах під пекучим 
луїзіанськлм сонцем, він по
винен зібрати 10 величезних 
кошиків полуниць.

Таких, як Ленальдо Салінас, 
сьогодні в США. за оцінкою 
газе і и «Нью-Йорк тайме», S0O 
тисяч чоловік — малолітніх 
сільськогосподарських робітни
ків. їх охоче лаймаюіь план

СІМ РОКІВ ПРАЦЮЄ 
СЛЮСАРЕМ ПО РЕМОНТУ І 
УСТАТКУВАННЯ В ІН
СТРУМЕНТАЛЬНОМУ ЦЕ
ХУ. КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІР
КА» МИКОЛА НИЧИПО
РЕНКО, який ПРИШІІОВ 
У ЦЕХ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕН
НЯ КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 4.

Жертви 
масових 
звільнень

Робітннкії-іиозсмцІ. які при
були в ФРН на заробітки 9 
Італії, Іспанії, Туреччини, в 
першими жертвами масових 
звільнень в автомобільній, бу
дівельній та інших галузях 
промисловості. Так, у ході 
проведеною нанрнкіпці трав
ня «оздоровлення» па заво
дах автомобільного концерну 
«Фольксваген» дочірн^Фірч.і 
ЦЬОГО 
звільгилаЖоа робітників ’,ио- 

земців. Найближчим часом 
там же буде звільнено »де 8РЄ 
Іноземних ро/Ітлк. ів, баї аго 
з яких лише НСДГ. ІНО прибули 
в ФРН, гнані безробіттям у 
себе на баїьківщині.

Безробітна 
молодь

Б Італії безуспішно шука
ють роботу сотні тисяч юна
ків і дівчат, у більшості 5 
яких е дипломи і атестати 
зрілості. Водночас великі про
мислові групи не тільки при
пинили прийом на роботу ро
бітників і службовців, а й за
планували на найближче май
бутнє нове скорочення внроб- 

яке призведе до 
ЗВІЛк.чЛііа іжя» трудящих.

*• (ТАРС).
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР“

ДІЛЬІШЧНИЙ зустрів Андрія С. майже 
опівночі. Хлопець йиіов ійіііДинтку. 

Картата сорочка розірвана на рукаві, чере
вики — в багнюці. Під оком — синець.

— Знову берешся за давнє?
•— А що робити?.. П’ю за свої, зароблені 

ось цими руками. — юнак простягнув за
бруднені руки і похитнувся. — Я провод
жу час, як сам хочу. — Вдоволено засміяв
ся. — А деньок гарно пройшов сьогодні!..

День той був суботній. Прокинувся Андрій о 
10-й годині. Хотів поголитися, але спершу вирі
шив піти до пивної о бару. Після другого кухля 
підійшли друзі. Пиво розбавили «Бистрою». Далі 
була пропозиція поїхати на Нооомнко.таїїіку до 
річка,

— Вже можна й позагарятн... Та й на повітрі 
приємно роздушиш пляшечку.

«Роздушили» втрьох п’ять піилітровок «Черво
ного».

Поруч юнаки і дівчата захопились оолейболом. 
Деякі -- бадмінтоном.

Відповідай,
товаришу комітет!

А НА СПОРТ- 
МАЙДАНЧМКАХ 
Т И Ш А...

— От диваки! — вигукнув Андрій. — Гасають 
лід тятім сонцем... Що за насолода? Дакай, 
хлопці, в очко різонемо...

Наступного вихідного — подібне.
Тоді Андрію запропонували прийти на 

стадіон, але вій відмахнувся:
— В нашому цеху не один я такий. Я мо

жу назвати десятки, які не будуть бігати. 
А я що, гірший?

СПРАВДІ, тієї суботи па стадіоні молоді 
робітники заводу «Червона зірка» скла

дали нормативи комплексу ГПО. Тривали 
перші старги заводської комсомольської 
спартакіаді! з багатоборства фізкультурно
го комплексу Але г> них взяли участь трохи 
більше трьохсот юнаків та дівчат, хоч на 
заводі молоді понад дві тисячі. Майбутні 
значківці (з усіх учасників лише двісті 
виконали нормативи) вийшли на бігові до
ріжки, заповнили сектори для стрибків, ме
тання гранат. А па трибунах — порожньо. 
Виходить, нікого не цікавило, як виступлять 
товариші по роботі в цеху чи бригаді. Се- 
р.ед таких був і Аидрін С.

Через місяць на стадіоні «Зірка» знову повинні 
були відбутись масові старти. На цей раз сюди 
запросили легкоатлетів з усіх аиангардівськнх ко
лективів фізкультури обласного центру. Та «масо
вість» цього разу сяіала ста чоловік. На трибу
нах — сторожі одягу. Окремі легкоатлети навісь 
соромилися саоїх результатів. Хлопці не могли

підтягнутись і десяти разі». Фінішували на сто- 
метріоці — і безнадійно:

— Та хай йому грець. Більше я не побіжу. О»і 
уже сміються з наших рекордів.

А сміялися двоє парубійків, які випадково заві
тали на стадіон, простуючи через його територію 
до тролейбусної зупинки.

— Оце чемпіони? Той н трусах, а той в штанах. 
Дивись, пробіг десяті, метрів і вже захекався...

Цікаво, що б про це сказали комсомоль
ські активісти, якби були тут? Але дарма, 
ні працівників міськкому, ні райкомів ком
сомолу на стадіоні не було. Товариші з об
ласної ради ДСТ «Авангард» теж розводи
ли руками;

— Ог.ік завжди. Робота ця спільна, але 
раикомівці вважають, мабуть, іі другоряд
ною. Так і під час етаріів спартакіаді-, '< ба
гатоборства ГПО на призи «Комсомоль
ской правды» в колективах фізкультури. 
Міськком комсомолу, здавалося б, мав бра 
застрільником у цій спр'аві, але організову
ють змагання лише фізкультурні активісти. 
І ось наслідок — з усього міста зібрали 
трохи більше сотні легкоатлетів...

У ТРАВНІ ми поцікавилися, як викорис
товуються споруди в мікрорайонах міс

та. .У вихідні дні спортивний комплекс біля 
швейної фабрики порожній. і\ його вже три 
місяці збираються'ремонтузатк. 1 майдан
чики біля стадіону «Піонер» безлюдні. На 
Черемушках — теж саме.

Цікавимося, чим зайняті підлітки 16 і 18 
шкіл міста. В мікрорайонах, де вони жи
вуть, спортивних споруд майже немає. 
Старшокласники свій вільний час проводять 
хіба що на пляжі. 1 ось ганебний випадок— 
десятикласники СШ № 16 В. Посошков, 
Є. Корнілов, В Голіков, І. Мушмнський, 
А. ПеТушинський побили чоловіка.

Питання відпочинку молоді у вихідні дні 
занепокоїло багатьох. В редакцію дзвонять 
літні робітники заводу радіовнробів:

— Ви подивіться, що робиться в дендро
парку, в міському саду? Замість того, щоб 
піти на стадіон чи виїхати па турбазу, 
хлопці збираються під деревами з повними 
сітками пляшок. Добре пообідали і напили- 
ся, набили скла, накидали пошматованого 
наперу і пішли. Ось і весь вихідний день.

А кіровоградці, які живуть по вулиці 
50-річчя Жовтня, надіслали до редакції 
листа:

«Нас непокоїть байдуже ставлення комунальних 
та господарських працівників до ебладиання спор- 
тивипх споруд для дітей І молоді. Між фортеч
ними валами і будинками е вільний клин землі, 
який вже третій рік готується для забудови спор
тивним майданчиком. Більше 300 юнаків і дівчат, 
які тут 'живуть, чекають новосілля. Ллє коли, на
решті, воно буде?..

Батьки: Л. ГОРШАНІНА. І. НІКОЛАЄНКО, 
Н. ВАМ ПАН та інші...».

Непокоїтись є чому. Бо не знає, як зійти 
з слизького місця молодий червонозорівець 
Андрій С. А вихідний день для інших його 
ровесників перетворюється у блукання і по
шуки пляшки, які кожна 
на пляжі.

Що ж скажуть про це 
тивісти міста?

випити в холодку

комсомольські ак-

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодою комунара».

ЩОБ КРАСА БУЯЛА
ЇЛ ОЛИ дивишся па наше міс- 

то з вікна літака, все вона 
гіібн оповите зеленими, жовто
гарячими поясами. Скрізь, де 
нема асфальту, — зелений ки
лим трави, квіти. Красиво. Не
наче природа щедрою рукою 
сипонула навкруги — і виїшк- 
лп парки, сквери... Зелене, чу
дове наше місто. —

Площа Кірова після рестав- біля дитячої бібліотеки 
рації. Поле асфальту, дерев 
стало менше, вони ніби віді
йшли вглиб, даючи простір ве
личному монументові С. М Кі
рову. Біля пам’ятника — ки
лим смарагдової трави і гвоз
дики. Полум’яні квіти револю

ції... По обидва боки площі 
вад фантанамн шумлять широ
колисті платани.

Все просто і образно. Нічого 
зайвого... В роботі кіровоград
ських зодчих струмує думка, 
образ.

Іншим 
задуму 
кладка

прикладом цікавого 
може послужити за- 
скверу ім. Шевченка 

і імені 
Гайдара. Ще зовсім недавно 
тут було хаотичне нагромад
ження дерев, тепер з'явилось 
багато простору, світла. Брили 
каменю, порослі мохом, дореч
но поєднуються зі струнконо
гими берізками й декоративнн-

СЕРЦЬ

вона.

Are з

(Х^ізації будів- 
кЬмб|Аату «Кі-

і «Бриганти- 
Працюватиме

Ви-
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станціях ведуться спо-

ЧИТАЧ
ПОВІДОМЛЯЄ:

пунктів контролю за 
повітряного середо-

завдання, які 
перед ними.

газета

НАСТАВНИКИ 
РАДЯТЬСЯ

кумах нашої країни. | [і £ Д §3 
БіЛоша частина сту- 11 ®“3 м
дентів після здачі 
екзаменів роз іде
ться відпочивати, а 
решта працювати-
ме.
Добра традиція за

родилась у радянських 
студентів — організо
вувати будівельні заго
ни і під час літніх ка
нікул працювати на 
будовах рідного краю. 

Цього року працю
ватимуть на новобудо
вах і два загони Кіро-Нещодавно обласне __ .. _

управління внутрішніх воградського будівель- 
спраз провело нараду-   »•»«-
семінар наставників 
молоді. На ньому йшла 
конкретна, ділова роз
мова про роль настав
ників, 
стоять 
Про все це говорилось 
у допозіді начальника 
управління генерал-ма
йора міліції М. М.
Шавиїі.

Викладач Кіровоград
ського педінституту 
кандидат психологіч
них наук Б. 1. Снопик у 
саоєму виступі зупи
нився на індивідуаль
них особливостях роз
витку людини.

Кращі наставники по
ділились досвідом сво
єї роботи.

А. ПЕЧЕНЮК, 
наш громадський 
кореспондент.

СТУДЗАГОНИ 
ГОТУЮТЬСЯ 
В ДОРОГУ

Закінчується навчаль
ний рік у вузах і техні-

ного технікуму. В тру
довому семестрі візь
ме участь понад шіст
десят учнів. Це пере
важно другокурсники. 
Будівельні загони наші 
називатимуться «Това- 
риш-75» 
на-75». 
перший у селищі 
тязівка Бобринецько о 
району. Другий прове
де свій трудовий се
местр у селі Надлал 
гіовоархангельськ^ г о 
району, споруджувати
ме тварин ниць* ■ й 
чомплекс.

Члени будіве тьних 
загонів настроєні по- 
бойовому. Всі з нетер
пінням чекають виїзду 
на робочі місця. ! по
стараються, щоб а цьо
му році бути кращими 
серед інших загоніз 
області,

О. МЕЗЕНЦЕВ, 
слухач факультету 
громадських про
фесій відділення 
журналістики Кі
ровоградського бу
дівельного техніку-

Чи є благородніша 
справа, ніж були доно
ром* Люди приходять 
і, ие вагаючись, здають 
свою кров. Як на 
фронті, як в бою.

Нещодавно в управ
лінні-А* 
НИЦТ8Д; 
ровоградважбуд» про
ходив День донора. 
Хто хоч трішечки зна
йомий з характером 
роботи цієї організа
ції, знає, в яких умо
вах працює 
Об'єктів багато, всі во
ни розкидані, 
року в рік, не дибля
чись на ггуднощі,
у «равиния успішно 
стравляється з вироб
ничим планом. Все це 
говорить про велику 1 
згуртованість, трудову р 
дисципліну. Тому, пев
но, і День донора про
йшов тут дуже органі
зовано і урочисто.

Була випущена стін
нівка, яка називалась 
«В ім’я життя». 8 ній 
були відзначені кращі 
донори: М. В. Казарі- 
на — бригадир штука
турів, Л. М. Дугачова— 
Інструментальний«, по
дружжя Філіп’євих та 
ІМ1.І.

Всього в цей день 
я ятдесят шість робіт
ників безвідплатно зда
ли свою кров. Хотіло
ся б від душі подяку
вати їм за благородний 
вчинок.

Н. МРИХІНА, 
завідуюча 
пунктом.

м. Кіровоград
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В.
ми освітлювачаин у формі гри
бів.

А ось парк імені Пушкіна й 
справді нагадує часи, коли ве
ликий поет проїжджав тут. 
Доріжки незаасфальтовані і 
після дощу перетворюються в 
справжнє місиво.

Ми за красу нашого 
за красу природи, але у 
му, саме в естетичному 
мінні цього слова. Г

І любити, берегти її, примно
жувати красу рідного краю — 
непі святий обов'язок.

міста,
В'.ІЩО- 
розу-

В. ХИТРУК.
м. Кіровоград.

© 
ш

Сьогодні—міжнародний День охорони 
навколишнього середовища

маршрутах створено сотні по
стійних 
станом 
вища.

На 70
Сбережения за хімічним скла
дом опадів, на 4000 пунктів 
досліджуються проби поверх-: 
невих вод. Під пильним спосте- : 
реженням дозорних постів во
ди всіх морів, які омивають 
територію країни.

Для визначення глобальних і 
змін хімічного складу повітря і 
в СРСР тепер створено п’ять і 
регіональних і одну базову ■' 
станцію а раглках мережі Все- 
світньої метеорологічної орга
нізації.

Відповідно до одержаних; [і 
параметрів навколишнього се-' У 
редовища люди роблять ті або 
інші практичні кроки. І нерідко | 
проблеми розглядаються а !і 
міжнародному і міждержавно- й 
му масштабах. Радянський Со- ! 
юз бере активну участь у ро- 
боті ряду міжнародних органі- І 
зацій, які поставили собі за і 
мету охорону навколишнього і 
середовища. Зокрема, країна
ми — членами РЕВ підписано 
угоду про науково-технічне 
співробітництво в охороні при
роди. З одинадцяти великих 
проблем здійснюється співро
бітництво в галузі охорони на
вколишнього сеоедовища між 
СРСР і США. І

Навколишнє середовище — 
це не тільки повітряна «об- І 
шивка» планети, не тільки її І 
водні системи, а й грунти, і ; 
флора, ; фауна — все, чим на- | 
ділила природа Землю, все, 
що оточує на ній людину. 
звичайно, проблеми, зв’язані з 
біосферою, не обійшли сторо
ною наші рідні краї.

Радянська країна подає сві
тові добрий приклад у цій бла
городній справі.

Д. СМИРНОВ, 
(ТАРС).

стає де- 
Саоєрід- 
ппанети

Нашу планету тепер нерідко 
називають «космічним кораб
лем людства». Привабливість 
цієї метафори не тільки в об
разності, а й у сучасному по
гляді на можливості Зе.млі. 
Хоч язі великі Ті ресурси, та 
зс«.-те.<и обмежені. І тому тур
бота про. і» розумне викори
стання і відтворення 
далі актуальнішою, 
ним оглядом стану
оголошено 5 червня — міжна
родний День охорони навко
лишнього середовища.

Радянські люди, відзначаючи 
цю дату, мають право пишати
ся зростаючою увагою нашої 
держави до проблем біосфе
ри, які хвилюють світ. При
родне середовище розцінює
ться в СРСР, як елемент мате
ріального добробуту людей.

У постанові Верховної Ради 
СРСР «Про заходи по дал»шо- 
му поліпшенню охорони при
роди і раціональному викори
станню природних ресурсів» 
(1972 р.) прямо зазначене; 
«Раціональне використання, 
збереження і відтворення при
родних ресурсів, дбайливе 
ставлення до природи — скла
дова частина програми будів
ництва комунізму в СРСР».

У нас як ніде багато роби
ться для охорони навколиш
нього середовища. Радянський 
Союз — перша в світі країна, 
де були жорстко обмежені 
гранично допустимі концентра
ції речовин в атмосфері. Забо
ронено введення в дію нових і 
реконструйованих промисло
вих об’єктів без ОЧИСНИХ СПО
РУД-

В останні роки в гідромет
службі СРСР організовано 
особливу мережу спостере
жень і контролю за рівнем за
бруднення атмосфери, грунту і 
водоймищ. Аналізуються фі
зичні, хімічні і гідробіологічні 
показники. Більш як у 150 міс
тах, на багатьох автомобільних

©
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На фото: м. Кіровоград. Ріг вулиць К. Маркса і
’огопя- Фото А. ПЕЧЕНЮКА.
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„МОЛОДИЙ КОМУНАР" З епюр і

II рофесії обирають

М Р І яНІ о я
ційна пошта, як ніколи, багата на запи

литися у виборі! Ми вже розповідали

самостійне життя, навчання, робота.

_Ось і пролунав твій останній дзвінок. 
Свято скінчилося, попереду будні екза-

про професії робітника, доярки, педа- 
гога, будівельника та ряд інших. Сьо- 

годні ми продовжуємо почату розмову.

тання: куди піти вчитися чи працювати! 
Яку стежку обрати в житті! Як ке поми-

менів. Д там... Для одних трудове літо, 
табір праці й відпочинку, а для інших —

Тож не дивно, що в ці гарячі дні редак

у КІРОВОГРАДСЬКОМУ інституті 
сільськогосподарського маши

нобудування механіко-машинобу- 
дівний факультет — найстаріший. З 
часу його заснування дипломи ін- 
женера-механіка за фахом «Техно
логія машинобудування, металорі
зальні верстати та інструменти» 
отримали сотці молодих людей. 
Нині вони працюють майстрами, 
технологами, конструкторами, на
чальниками цехів та виробництв, 
головними інженерами та директо
рами заводів Киева, Харкова, Льво
ва, Тернополя та інших великих і 
малих міст Радянського Союзу. Не
мало наших випускників захистили 
дисертації і зараз успішно співро
бітничають у науково-дослідних ус
тановах та вузах країни.

...Захоплюючий сві? древньої та 
вічно молодої науки — механіки. 
З часів Архімеда та Галілея немало

Професії 
навча ют ься

ТВІЙ КОЛЕГА— 
АРХІМЕД
титанічних умів билися над розв я- 
занням її проблем. їхнє особисте 
життя нерідко за
кінчувалось тра
гічно. Але своєю 
відданістю спразі, 
непохитною вірою 
в об'єктивні зако
ни природи, розу
мом, працею та 
терпінням вони за
безпечили досяг
нення сьогодніш
ніх днів: все те, 
що зараз назива* 
ють надбанням 
цивілізації — від 
звичайних для нас 
автобусів до кос-

| мінних кораблів та 
місяцеходів. З ча
сом механіка дала 
життя багатьом спеціальним, нерід
ко суто прикладним галузям знань.

Таким відгалуженням механіки є 
і технологія машинобудування, що 

і вивчає методи виготовлення машин.
Мова йде про те, яким чином 

і швидко, дешево та якісно виготува- I ти той чи інший вузол або деталь, І як зібрати механізм в цілому.
Для швидкого І глибокого опанування

І спеціальних предметів, що визначають 
майбутнього фахівця, необхідна гр>н-

I товза загальиоіиженерна підгоіовка. ю- 
й МУ студенти МОЛОДШИХ курсів ВИП’ІЙІОІІ» 
I математику, фізику, хімію. па’’”с°ву 

геометрію, креслення, художнє ВОНСТІУ-
1 юваяня. металознавство, опір матеріалів, 

теоретичну механіку, теорію машин таі мЖзмів, іноземні мови, з захоплси- I ням слухають студенти лекції к»па«Л«' І 1ІВ технічних наук, доцентів А. г- В 
ннцького, І. М. Сторожевського. сгаРш*х 
викладачів, досвідчених ‘«жеиерів Т- 
Щекотихіна. Л. 1. Безуглого та оаіатьох 
інших.

Всебічна спеціальна підготовка, 
що грунтується на фундаменті за- 
гальноінженерних дисциплін, спря
мовані на розвиток інженерної ін- 

I ~ — 11 ""

З професіями знайомляться

ПОШТА АБІТУРІВНТА-75
«У якому навчальному за

кладі Ніровоградщини можна 
вивчитись на агронома?

;/( .іі- н. ХОРОВА.
. к;» Добровеличківськоіо

району». ’
Фах агронома опановують учні 

Бобрннецького (вул. Порнка, 4) та 

туіціі, творчого мислення та актив
ного свідомого ставлення майбут
нього фахівця до тої суми знань, 
що вже накопичена людством. На
вчальний процес на факультеті 
спрямований не тільки на підготов
ку спеціаліста сьогоднішнього дня, 
але й на розвиток навичків молодої 
людини до повсякденного засвоєн
ня нової інформації, нових, як ми 
іноді кажемо, прогресивних мето
дів організації виробництва, нових 
технологічних процесів, на розви
ток організаторських здібностей 
майбутнього студента.

Багато студентів нашого факультету 
поєднують успішне навчання з активною 
роботою в студентських наукових гурт
ках. Близько зиО юнаків і дівчат у 1973— 
1974 навчальному році брали участь в на
уковій роботі шести кафедр факультету, 
розробляючи актуальні питання сучасної 
хімії та фізики, опору матеріалів та рі
зання металу, верстатобудування та тех
нології машинобудуганнп. На останній, 
десятій, науково-технічній студентській 
конференції, яка відбулася в квітні 1971 
року, про результати своїх досліджень 
доповіли 132 студенти. П'ять кращих ро
біт були направлені на республіканський 
студентський коннурс, шість студентів 
були нагороджені грамотами ректорату, 
парткому, студпрофкому та комітету 
ЛКСМУ, а сім — одержали подяку рек
тора.

НА ФАКУЛЬТЕТІ вирує комсо
мольське життя. Гі ять курсових 

комсомольських організацій спря
мовують зусилля молоді на кращу 
організацію навчанья та повніше

шком

в

II роф ес і ю в и п робов ую т ь

КРИЛА РОСТУТЬ НА ЗЕМЛІ

кубки,

ускпаднюаались мо
делі, складнішали 
проблеми, які роз
робляли юні техніки. 
За цей час зони

О. КРИСЬКОВ,
старший викладач кафедри 
«Технологія машинобудуван
ня».

засвоєння необхідних у майбутній 
роботі знань, на організацію побу
ту та відпочинку студентів. В інсти
туті добре відомий самодіяльний 
вокально - інструментальний ан
самбль факультету «Явір». Щорічно 
в період літніх канікул студенти- 
технологи від’їздять на будови 
країни. Це відомі в інституті о/ді- 
аельні загони «Рубін», «Степіачан- 
ка». Влітку студенти факультету, 
члени збірних спортивних команд 
інституту, виїздять в Одесу до спор
тивно-оздоровчого табору «Медик», 
а взимку — в Карпати.

...В кожному місті ЧИ містечку 
спеціаліст за нашим фахом — лю
дина необхідна, бажана. Тож при
ходьте до нас, юнаки та дівчатаї На 
вас чекає механіко-машинобудівний 
факультет.

Знам'явського (Знлм'яиськнА ра
йон, с. Шамівка) сільськогосподар
ських технікумів.

«Назвіть, будь ласка, адре
си профтехучилищ області, 
які готують спеціалістів з се
редньою освітою?

часу пролетіло 
галасливі пгаше- 

вир шкільного

Здається, не так багато 
відтоді, як ми вперше, мов 
няга, влетіли у стрімкий 
життя. Тоді все для нас було новим: верша 
вчителька, перша п’ятірка і, звичайно, пер
ше самостійно иаписаяе слово «мама».

Та йшли роки... І ось тепер, дорослі й 
змужнілі, з твердими поглядами й переко
наннями, ми починаємо свій новий поліг — 
політ у майбутнє життя. Через кілька дній 
одержимо атестати про середню освіту. Але 
це ше не все. Найголовніше, що кожна мо
лода людина — юнак чи дівчина — повніші 
після закінчення школи знайти своє місце 
в житті. Обрати саме ту професію, яка бу
ла б до душі, якій можна було б віддавати 
всю свою силу, вміння і енергію, і. звичай
но, працювали на совість.

Театр я полюбила з раннього литинства. 
його мистецтво стало для мене .найвищою

«БУДУ, ЯК НАША ВЧИТЕЛЬКА»
Вчитоль — це професія наставника. Я 

люблю дітей і хочу всі сили віддати для 
них. Так, я< для мене і багаїьох таких, як 
я, віддають наші дорогі вчителі. Для цього 
мало розуму і досвіду Треба мати добре 
й чуйне серце, щоб радощі чужі і нездачі 
переживати, як і власні. А ще — прагнути 
зробити світ кращим. І я до цього готове.

Дуже багато допомогла мені вчителька 
математики — наш класний керівник. Вона 
мені приклад в усьому. Я вважаю її настав-

Клуб 
старшокласників 
продовжує розмову 
про вибір 
професії

УЖЕ тринадцять 
злетіла в «космос» наша 

перша ракета 1 для гурт- 
ківців, і для глядачів, які 
зібралися на стадіоні, ц-з 

було справжнє свято, 
справжнє диво.

Зараз та одноступінчата 
ракета викликала б поблаж
ливу посмішку. А надто, як
що поставити її поряд з мо- 
делями-копіями . космічно
го корабля «Союз» Володі 
Кулика чи польської геоде
зичної ракети «Метеор-2», 
яку виготував Павло Буда- 

і нов. Рік у рік, день у день 
нагромаджувався досвід,.

озяли участь у республікан
ських, обласних, районних 
змаганнях, де здобули 47 
грамот і дипломів, 12 чем
піонських стрічок, кубки, 
пам'ятні призи. Ось і нещо
давно на обласних змаган
нях з ракетомодельного 
спорту наші гуртківці були 
першими в особистому і в 
командному заліку.

Коли мене запитують, іцо дає 
..ионсіруюваїїпя маленьких ракет, 

я не поспішаю нідпопідатн. Бо

Випускники Оникіїпсі.кої пось- 
мирічкн Маїовпсківського ра
йону ».

Будь лиска В обласному тіі-.ігрі: 
ЧП'їУ А? 2 (иул. Черіїонозорізськп. 
2П, МИТУ № 4 (пул Жлигне-юї ре 
вотюції. 20). МПТУ № 8 (Чсрсмуіп 
ки. вул. Волхова. 15): в Олександ
рії: А'ГІТУ № І (селище Жовтневе, 
вул. Вагуїіна, І). МІІТУ № 7 (мік
рорайон Перемога, вул Нагорпа, !). 
СИГУ №'( (Користіаськв шосе): у 
Знам'янці; МИТУ Л’> З (вул. Сверл- 
лова, 18); у Бобрннці: СПТУ № 2 
(ву.ч. Димитрова. .1: у Новгородці: 
СИТУ № 6 (пул. КІрор.1, 4р.

«Де* готують помічників ма
шиністів електровозів' і тепло
возів?

М. КАЛЮЖIIии.
<• Лугшікгі. І (сірійського району»
У вашій області цю епсціагі.иїсть 

-.ІСУАПіІ здобути у Знач Чіг-ськсм- 
'їеміїччому училпіці № 2.

«Хочемо бути перукарями.
В. ТАРАСЕНКО і с. Івипіаки

Новсархапгельського району, 
О. ПЕТРОВА а с. Піщаний (Ірід 
Добропеличківською району та 
багато інших».
Перукарів широкого ярофі.'ікі »о-

насолодою... Людиною, яка допомогла обра
ні професію актора, була Тамара Душок — 
керівник драматичного гуртка сільського 
Будинку культури. Як на мене, не людина 
з широким творчим діапазоном. Щирість, 
простота, відвертість поєднуються в ній з 
чистотою поглядів і почуттів, З ІіріШ.ШПО- 

. вістю у зідегшрванні своїх ідеалів.
Часто, затамувавши подих, жадібно сте

жила за нею на сцені, а опісля намагалася 
наслідувати ті ж пластичні і душенні рухи. 
Як легко і світло стає на душі, коли знаєш, 
що ти принесла якусь користь людям зба
гатила їх душевну скарбницю ніжністю і 
добро ге ю. '

Тамара Душок запалила 
до театру, наштовхнула 
обрати ; 
житті. Т

ВОГНИК любові 
мене иа думку 

іліорську професію за свій шлях у 
ачою порадою «Мрія завжди здійс

ниться. якщо цього домагатися наполегли
во. цілеспрямовано, долаючи всі перешкоди, 
які зусгригються на твоєму шляху.. Ну і, 
ізіі’іаі'шо. якщо є здібності і талант».

Нелегке жит тя чекає мене в мзййу і ньо
му. Але вірю словам Тамари: якщо захо
чеш — досягнеш...

Галина СВІДОВА, 
учениця 10-Б класу Хащупатської 
середньої школи.

Гайворопськнй рйнон.

ииком і найсердечнішим другом- Це воно 
запалила в мені вогник до педагогічної ро
боти.

Мабуть, вона здивується, прочитавши це, 
і скаже: «Я така, як усі...». Може — для ін
ших. Для мене ж — ні, І це так добре, що 
я зустріла її.

О. !1 ИСАКОВА, 
учениця 10 класу.

с. Надлак
іІовоархашель.ького району.

ЗНАННЯ.

ытяямаиввяяаммм
ж якими словами передати за
хоплений погляд, .звернений У 
таємничі иросюри Всесвіту, як 
писловнпі захоплення творця, 
який "Чдолав земне тяжіння і 
здійняв високо в небо слухняну 
конструкцію, як передати те ви
соке задоволення, що прино
сить після тривалих пошуків і 
сумнівіїї народження нової мо
делі? Поговоріть з нашими 
хлопцями — і он побачите, на
скільки широко обізнані воші з 
досягненнями вітчизняної і за
рубіжної науки н освоєнні Все
світу.

...Крила ростуть на землі. 
І розправляє їх під сонцем 
сила, випоєна на непоруш
ній земній тверді. ‘

С. КОНОНЕНКО, 
керівнії« гуртка ракето- 
модсаювання Олск- 
санлрівського Палацу 
піонерів.

іуюгь и Кіровоградському ГУ Л 4 
(і'У.т. Гоголя. 79).

с Вабить професія зв'язків
ця-

II. НАРОДОВА з м. Гайворо
на. десятикласники Молдовської 
(.1(1 Го.токаиіосі.кого району га 
Інші». і
А’.сп1 (рими івїії ' ч.і У'па- |

ЦІЙНО-іеХНІЧНОМУ -,6 ; |\і ЬЧУВЩ "10 \
ремсггту сганціґі-і • і
міських (місце*. <:■ І іч.к-гоиі’И» і 
і і.’ліцій, літераторами пршгово-теле- 
ірафиого зв'язку мс'.киа, сі-пн.

■ ліччигщіи КПювогоадСккб ІУ Л> і
З [НІЧ 1.1. і і'ї-’)
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„Зірка“—
... ІІ.ІЧ ■ и ■■ 11. ■ І, .....„.и-—„Локометив“- 

5:0
Лише перші 5—10 хви

лин не полі була рівно
вага сил. Гості в цей час 
небезпечно пробили по 
воротах. Але Іонов, 
який, треба відзначити, 
безпомилково провів 
уресь матч, в кидку па
рирував сильний удар.

Згодом кіровоградські 
футболісти повністю пе
рехопили ініціативу і до 
фінального свистка вели 
настійні, незвт пхаючі 
атаки на ворота «Локо
мотиву»», Оборона гос
тей, розхитана стрімки
ми проривами футболіс
тів «Зірки»», час од часу 
помилялася, а в останні 
хвили-іИ гри остаточно 
писнажигась. Це дало 
змогу спочатку А-;дрііс 
Кярпюку (на 86-й хви
лині), а через дві хвили
ни Олексію Кацману ви
йти віч-на-віч з ворота
рем гостей. Обидва бу
ли точними, довівши за
гальний рахунок до 5:0.

А перший м'яч побу
вав у сітці воріт херсон
ського «Локомотива» на 
30-й хвилині. Його ав
тор — капітан команди 
Юрій Касьонкін, який 
протягом усього матчу 
активно діяв по всьому 
полю, був умілим орга
нізатором атак на воро
та гостей.

Гра кіровоградських 
футболістів з кожною 
хвилиною набувала чіт
ко» осмисленості, відчу
валось взаєморозуміння 
ланок, гравців, «Зірка» 
перегравала херсон
ських футболістів у 
швидкості, техніці, так
тичній побудові насту
пальних дій. Глядачі по
бачили красиві голи у 
майстерному виконанні.

На 38-й хвилині силь
ним, несподіваним уда
ром з кута штрафного 
майданчика Олексій Нац
мен подвоює рахунок, а 
на 55-й хвилині, діставши 
м'яч у падінні головою, 
Сергій Вибиванцев до
водить’ рахуьіок до 3:0 
на користь господарів 
поля. Мав можливість 
■збільшити рахунок зно
ву ж таки О. Нацмен. Але 
був не точним під час 
пробиття штрафного 
сдинадцятиметро ваго 
удару,

Отже, бомбардири 
«Зірки» були в натхнен
ні. 5:0 —• чудовий раху
нок, красива, самовідда
на гра. Прихильники 
команди сподіваються, 
що ось такий атакуючий 
стиль стане для «Зірки» 
постійним орієнтиром.

М. СОЛІ О В.

КІРОВОГРАДСЬКЕ
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1915—191’6 навчальний рік
ДЛЯ НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

токарі по металу; слюсарі-інстру- 
ментальники; слюсарі механоскла
дальних робіт з обслуговуванням 
сверлильних і агрегатних станків; 
слюсарі по ремонту промислового 
обладнання; теслярі-верстатники; 
електрозварювальники; електро
монтери по експлуатації електро
обладнання, .

На всі спеціальності приймаються 
юнаки та дівчата, що мають освіту 
за 10 класів, віком до 25 років. На 
спеціальності електромонтер і елек
трозварювальний мінімальний віч 
для вступу 17,5 років.

Строк навчання 10 місяців.
Учням, що встигають, виплачується 

стипендія у розмірі ЗО ьарбованців 
місяць,
виплачується в 
копійок.

За викопані роботи в процесі виробни
чої пракгики учням додатково до сти
пендії нараховується 38 проценти' від 
заробленої суми.

Нянчаючись в училищі, кожині, учень 
може суміщати навчання на підготовчих 
курсах для вступу в інститут, а також 
набути пійськово-тсхнічну спеціальність 
при ДТСААФ,

Учні, які закінчили училище з від
знакою, мають право вступати на 
вечірній відділ інституту поза кон
курсом, на денний відділ — на за
гальних підставах. ~ "

на 
пілміяникам навчання стипендія 

сумі 37 карбованців 50

За редактора 
М. СЕМЕНЮК.

Час навчання в училищі зарахо
вується до трудового стажу.

Кожний учень до призову в Ра
дянську Армію набуває спеціаль
ність і потрібні знання з спеціаль
них і загальноосвітніх предметів.

До училища молодь приймається 
без екзаменів.

При училищі є їдальня.
Постійно працюють такі гуріші: хоро

вий, танцювальний, художнього слова, 
духоапй, естрадний, технічної творчості, 
стрілецький, парашутний, електротехніч
ний, спортивні секції.

Початок занять 1 вересня 1975 
року.

Прийом заяв з травня по вере
сень 1975 року.

До заяви додаються такі доку-
4 менти: атестат про закінчення се-

редньої школи; свідоцтво про на
родження чи паспорт; довідка з 
місця проживання і про склад сім’ї; 
характеристика зі школи; автобіо
графія; 6 фотокарток розміром 
3X4 сантиметри.

Звертатись на адресу: м. Кірово
град, вул. Декабристів, 26. Телефо
ни: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

Училище знаходиться в центрі 
міста, їхати до училище можна 
будь-яким видом міського транс
порту. ,

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:

сільськогосподарського машинобудування (денна фор
ма навчання) за спеціальностями: сільськогосподарські 
машини, будівельні і шляхові машини та устаткування, 
електропостачання промислових підприємств, міст і сіль
ського господарства;

мехаш'ко-ма шин (»будівний (деппа формз вазчашія) за 
спеціальністю: технологія машинобудування, металорі- 
вальні верстати та інструменти;

ремоитно-технологічіпііі (денна форма навчання) за 
спеціальностями: сільськогосподарські машини (спеціа
лізація: організація і технологія ремонту машин); ма
шини і технологія ливарного виробництва; машини і тех
нологія обробки металів тиском;

вечірній (для мешканців м. Кіровограда) за спеціаль
ностями; технологія машинобудування, металорізальні 
верстати і інструменти; машини і технологія ливарного 
виробництва; машини і технологія обробки металів тис
ком; сільськогосподарські машини — спеціалізація: ор
ганізація і технологія ремонту машин; сільськогоспо
дарські машини; будівельні і шляхові машини та устат
кування": електропостачання промислових підприємств, 
міст та сільського господарства;

загальнотехнічний (тільки для осіб, які проживають у 
Кіровоградській області; для мешканців м. Кіровограда 
навчання за вечірньою системою, для приїжджих — за 
заочною) з групами таких спеціальностей: енергетика, 
машинобудування і приладобудування, електронна тех- 
віка, електроирилздобудуваніїя та автоматика, радіо
техніка, технологія продовольчих продуктів, технологія 
товарів широкого вжитку, будівництво, транспорт, еко
номіка.

Додатково з спеціальностями груп ОТФ можна озна
йомитися в інституті.

Прийом заяв на вечірній та загальнотехнічний фа
культети з 20 квітня по 31 липня, на денні — з 20 черв
ня по 31 липня.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кироеогрод.і?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП. Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідально,о секретар» та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відДіпу листів І масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного g.wxgfeHH» та спорту — 2-46-87.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

поліграфії І книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2,

v Зам. .№ 13253.

• і

Одеський технологічний Інститут 
холодильної промисловості

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

денне відділення: факультет холодильної техніки: спеціальність—s 
холодильні машини і установки, компресорні машини і установки;;

факультет кріогенної техніки: спеціальність — холодильні млч 
іншій і компррсоряі машини та установки, спеціалізація — комлреч 
сорті: машини і установки; спеціальність — кріогенна техніка; спе-? 
ціалізація — кріогенні машини і установки; установки зрідження і 
розділу газів; технічна кріофізнка; спеціальність —- машини і апа
рати по кондіщіоиувапню повітря;

теплофізичний факультет: спеціальність — теплофізика.
Навчання без відриву від виробництва;
вечірній факультет: спеціальність — холодильні і компресорні 

машини та установки; ' ' >
загальнотехнічний факутштст: групи спеціальностей — машино* 

будування і приладобудування (в м. Одесі), машинобудування | 
приладобудування; технологія продовольчих продуктів; технологія 
товарів широкого вжитку; економіка (в м. Ізмаїлі);

заочний факультет: спеціальність холодильні і компресори? 
машини та установки.

Заяви подаються до приймальної комісії па ім'я ректора з вка* 
заявим факультету і спеціальності у такі строки:

на денне навчання — з 20 червня по 31 липня;

на вечірнє і заочне — з 20 квітня по ЗІ липня.

До заяви додаються: документ про освіту (оригінал), характе
ристика для вступу до вузу; витяг з трудової книжки, завірений 
адміністрацією підприємства або установи, для тих, хто працює; 
чотири фотокартки (без головного убору, 3X4 см); медична-довід
ка (формз № 286). Паспорт, військовий квиток або приписне сам 
доцтзо подаються особисто. *

Вступні екзамени: на вечірнє і заочне навчання у кілька потоків 
по 20 серпня; йа денне — з 1 по 20 серпня.

..Адреса .інституту: 270000, м. Одеса, вул. Петра Великого, 1/3, 
телефони; 3-90-02, 3-90-03, 3-90-05.

РЕКТОРАТ.

Вступні екзамени; ria денні факультети — з І по 20 
серпня, на вечірній та загальнотехнічний — з 14 по 25 
липня (перший потік) 1 з 7 по 18 серпня (другий потік).

На спеціальності денних, вечірнього та загаяьиотех»»<ч»»ого фа
культетів (но групах спеніальностсй: енергетика, машинобуду
вання та приладобудування, електронна техніка, слекгропрнла- 
добудувапнв та автоматика, радіотехніка, будіпниптпо. транс
порт, економіка зазначених груп спгіііал»-» остей) здаються екза
мени з МАТЕМАТИК И -(письмопо та усно), ФІЗИКИ (усно), 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ або РОСІЙСЬКОЇ МО
ВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (письмово).

Особи, які закінчили середпю школу Із золотою або срібною 
медаллю, технікум або середнє профтехучилище з відзнакою, 
складають один екзамен з математики (усно).

На інші групи спеціальностей загальяотехпічного фа
культету (технології! продовольчих продуктів, техноло
гія товарів широкого вжитку, економіка зазначених груп 
спеціальностей) здаються екзамени я хімії (усно), мате
матики (усно), фізики (усно), української мови та літе
ратури або російської мови та літератури (письмово).

Особи, які .закінчили середню школу із золеюю чи 
срібною медаллю, технікум або середнє профтехучили
ще з відзнакою, складають один екзамен з хімії (усно).

Вступні екзамени проводяться згідно програм серед
ньої загальноосвітньої школи. .

При вступі до інституту подаюті,ся документи: заява па ім’я 
ректора із лазначсііням обраної спеціальності (на бланку Інсти
туту); документ про середню освіту в оригіналі (атестат ибо 
диплом з вкладкою): працюючим — витяг з трудової (колгосп
ної) книжки; медична довідка (форма № 286): чотири фотокарт
ки розміром 3x4 см (без головного убору, з кутком справа вни
зу): характеристика для вступу до пузу, підписана керівником 
підприємства, школи, установи, правління колгоспу, скріплена 
печаткою.

Паспорт або довідку сільради, військовий кпигоя або приписне 
свідоцтво подають особисто.

Особи, які вступають на навчання з відривом віл ви
робництва в наступні роки після закінчення середнього 
закладу, повинні мати стаж практичної роботи не менш, 
ніж 6 місяців за кожен рік, коли вони пе вчилися.

11а час екзаменів вступники па денні факультети за
безпечуються гуртожитком. Зараховані на денне на
вчання одержують стипендію та гуртожиток на загаль
них підставах.

Тираж 60 000,

Приймальна комісія пра
цює з 9.00 до 19.00 щоденно 
(крім неділі).

Адреса Інституту: 316017, 
м. Кіровоград-17, проспект
«Правды», 70-а. інститут 
сільськогосподарського ма
шинобудування.

Приймальна комісія (тел. 
3-96-64), кімната № 113.

РЕКТОРАТ.

ОНИКПВСЬКЕ
СІЛЬСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО- • 
ТЕХ ПІД НЕ
УЧИЛИЩЕ № 7 

оголошує набір 
УЧНІВ НА 1975—1976 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

трактористів - машиністів 
широкого профілю (строк 
навчання 2 роки); трактс- 
ристів-машиністів третього 
класу (строк- невчення 
1 рік); майстрів-налвдчи* 
ків тракторів (строк на-« 
вчания 6 місяців); тракте« 
ристів для роботи на трак* 
торах Т-150 і Г-150К (строк 
навчання 3 місяці, по на* 
правленню організацій). І

Приймаються юнаки і 
дівчата віком від 15,5 ро- 
ків і старші з освітою зй 
8—10 класів.

Випускники, які вивчали 
автотракторну справу, 1 
воїни, звільнені у запас, 
навчатимуться за скоро
ченою програмою і одер
жуватимуть стипендію в 
розмірі 85 карбованців на 
місяць, >

Початок занять 5 25
серпня І далі — по мірі 
комплектування груп. Для 
вступу до училища необ
хідно подати такі доку
менти: заяву на ім'я ди
ректора училища, авто
біографію, паспорт або 
свідоцтво про народжен
ня, свідоцтво про освіту^ 
довідку з місця прожи
вання і про склад сім », 
характеристику зі школи, 
медичну довідку і про 
профілактичні щеплення, 
чотири фотокартки (3)<4 
см).

Адреса училища: 31745?, 
Кіровоградська область, 
Маловисківсьний район, 
с. Онккіспе.

ДИРЕКЦІЯ.
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