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ЗВИТЯЖНИЙ ТРУД- 
ОД КОСТАЙНА 
ВІДПОВІДЬ

На годину раніше при
йшли на першу зміну в 
день виборів члени брига
ди комуністичної праці 
хлібокомбінату, яку очо- 
люс П. Л. Овдіснко. Тут 
же відбулися робітничі 
збори, на яких виступаю
чі говорили про хвилюю
чу промову Генерального 
секретаря ЦК КПРС тов. 
Л. І. Брежнева, 'Прого
лошену на зустрічі з ви
борцями Бауманського 
виборчого округу міста 
Москви.

На зборах виступила 
ударник комуністичної 
праці, кавалер ордена 
Трудової Слави III ступе
ня, оператор 3. Т. Забарв.

— Беру зобов’язання 
виконати сьогодні півтори 
змінних норми і закликаю 
всіх членів бригади наслі
дувати мій приклад, — 
звернулася вона на збо
рах.

Заклик одностайно під
тримали в колективі.

А. ТАЛАШ, 
секретар партійної ор
ганізації хлібокомбі- 
нату.

м. Кіровоград.

УСПІХИ
НАДИХАЮТЬ

Ми уважно прослуха
ли виступ Генерально
го секретаря ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєва на зу
стрічі з виборцями Ба
уманського виборчого ок
ругу м. Москви. І горці 
тим, що наш колектив теж 
йде впевненим курсом, 
наміченим партією. Ми на 
сім місяців раніше строку 
виконали п’ятирічний план 
по випуску і реалізації 
продукції. Особливих ус
піхів домігся швейний цех, 
де працює комсомоль
сько-молодіжна група. Він, 
в порівнянні з 1971 роком, 
збільшив випуск продук
ції на 243,8 процента.

На 1975 рік колектив 
взяо нові підвищені зобо
в'язання. Зокрема, план 
по виробництву швейних 
виробів виконати до 25 
грудня цього року.

Т. ОСЕТРОВА, 
секретар комсомоль
ської організації Віль- 
шанського райпром- 
комбінату.

УСВІДОМЛЮЮЧИ 
ВЕЛИЧ

В день виборів хвилю
вався, мабуть, не тільки я. 
Хвилювалися всі, хто від
давав свій голос за кра
щих представників наро
ду, за щастя нашої країни.

Пережили це почуття і 
мої друзі, члени комсо
мольсько - молодіжної 
бригади моторемонтного 
цеху, з якими працюю 
вже не один рік. Всі ми 
напередодні уважно слу
хали промову Генерально
го секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва на зустрічі 
з виборцями Баумансько
го району столиці.

До XXV з’їзду Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу каш колектив узяв 
підвищені соціалістичні 
зобов'язання. Знаємо, до
тримати слова буде нелег
ко. Але усвідомлення то
го, що у виконанні планів 
дев’ятої п'ятирічки буде І 
наш внесок, примушує 
працювати ще з більшою 
енергією. '

С. ГОЛБАН, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної брига
ди токарів мотороре
монтного цеху Кірово
градського заводу 
«Укрсільгосптехніка»,

КОМ РОЗШИРЮЄ
СВОЇ КОРДОНИ 
ОБЛАСНИЙ центр. 
ВИРОСТАЮТЬ НО
ВІ ЖИТЛОВІ МА
СИВИ, МІКРОРА
ЙОНІ І. ЗА РОКИ 
ДЕВ’ЯТОЇ П’ЯТИ
РІЧКИ Кіровоград
прикрасився ба
гатьма гарними
спорудами, ти
СЯЧІ ЖИТЕЛІВ
відсвяткуй л л и
новосілля.

НА ФОТО: БІЛО- 
КАМ’ЯНИМИ по
верхами ЗВОДЯ
ТЬСЯ БУДИНКИ В 
районі вулиіі
ВОЛКОВА,

Фото В. КОВПАКА.

З КОЖНИМ РО

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

«САЛЮТ-4»: ТРИ ТИЖНІ В КОСМОСІ 
ЦЕНТР КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ. (ТАРС). 

Завершився третій тиждень космічного по
льоту Петра Климука і Віталія Севастьяно
ва. Двадцять перший робочий день екіпа
жу на борту орбітальної наукової станції 
«Салют-4» почався о 4 годині 10 хвилин 
московського часу і був повністю присвя
чений медичним експериментам.

Під час проведення цих досліджень 
реєструвались єлектро-кардіограми, вимі
рювалася величина артеріального тиску, 
швидкість поширення пульсової хвилі по 
артеріях, ударний і хвилинний обсяги серця, 
а також реєструвалися показники механіч
них функцій серця (кінетокардіограма).

Петро Климук і Віталій Севастьянов почу
вають себе добре І зберігають високу пра
цездатність.

ПЕРШІ

У ЗМАГАННІ
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ЗЛ П'ЯТЬ МІСЯЦІВ НАДОЇЛИ ВІД КОЖНОЇ КОРОВИ КІЛО
ГРАМІВ МОЛОКА:

Ольга КОЗАЧЕНКО — Несватківський відділок радгоспу Другого імені 
Петровського пукрокомбінату Олсксапдрівського району — 2368;

Надія ГОВОРУН — колгосп імені Ульянова Голованівського району — 
2207; . •

Віра ХОМОТЮК — обласна сільськогосподарська дослідна станція — 
2057;

Ольга РЯБОШАПКА — обласна сільськогосподарська дослідна стан
ція — 1953;

Валентина СЛАВЕТИНСЬКА — колгосп «Дружба» Новоукраїпського 
району — 1918;

Антоніма ЛАВЕНЬКА — колгосп «Дніпро» Опуфріївського району — 
1872;

Валентина НОВАК — Ульяновський відділок радгоспу Маловпсківського 
цукрокомбінату — 1803;

Валентина ГУГІНА — радгосп пукрокомбінату Олександрійського ра
йону — 1770;

Марія СУЛИМА — колгосп імені Фрунзе Ульяновського району — 1768;
Марія МІРОШНИЧЕНКО — колгосп «Перше травня» Маловисківсько- 

го району — 1759.

ВИПЕРЕДЖАЮЧИ ЧАС

□ ЛВ1ТЛВШИ до Знам’янсько- 
го локомотивного депо, перш 

за все звертаєш увагу на Дошки 
пошани, стенди, де висвітлює
ться хід соціалістичного зма
гання, називаються імена кра
щих.

— Серед них багато молодих 
робітників, <— розповідає заступ
ник секретаря комітету комсо
молу Микола Мариннч.

В справедливості цих слів 
сумніватись не доводиться. До
сить поглянути на дошки показ
ників, а вони є в кожному цеху, 
щоб переконатись: молодь не ки
дала слів на вітер, коли на честь 
XXV з’їзду КПРС брала підви
щені соціалістичні зобов’язання,

Яскравим прикладом може служи
ти колектив апаратного цеху, де пра
цює більшість молоді. За минулий 
місяць собівартість ремонту апарату
ри знизилась на два проценти, зрос
ла й продуктьг вість праці. Впровад
ження у виробництво раціоналізатор
ських пропозицій Станіслава Борови- 
чеика, Семена Куртаиського. Івана 
Касьяненка дало економічний ефект 
2350 карбованців.

Або ще один колектив. Комсомоль
сько-молодіжна колона, де секрета
рем комсомольської організації гро
мадський машнніст-інструктор Віктор 
Голубенко, бореться за присвоєння їй 
званим імені XXV з'їзду партії. З по
чатку року члени цього колективу 
провели 1642 великовагових поїзди, 
перевезли понад план 600 тисяч юип 
народногосподарських вантажів, зе
кономили більше 1 мільйона кіловат- 
годин електроенергії. За високі ви
робничі показники у першому квар
талі колона нагороджена перехідним 
Червоним прапором обкому ЛКСМУ.

Але недарма кажуть: легше 
завоювати перше місце, ніж 
втримати його. Серйозну заявку 
на праио бути попереду у соціа
лістичному змаганні зробила

комсомольсько-молодіжна коло
на, яку очолює громадський ма- 
шиніст-інструктор Олександр 
Савін. Та й інші намагаються 
йти в йогу з передовиками. Вог
ник змагання горить у кожному 
цеху, на кожній дільниці. Про 
його результати можна дізнати
ся зі стінної газети «Тяговик», 

Комітет комсомолу депо прагне, 
щоб досвід передовиків став надбан
ням усієї молоді. Правофлангові зма
гання щедро діляться досвідом з то
варишами. Щомісяця переможцям 
вручаються перехідні вимпели, при
своюються почесні звання

Понад місяць триває трудова 
вахта молодих залізничників, 
присвячена наступному з'їздові 
партії. Перші результати переко
пують в серйозності їх намірів 
зустріти цю визначну подію гід
ними подарунками.

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

В КІРОВОГРАДСЬКОМУ МА
ШИНОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУ
МІ ВІДКРИЛАСЯ КІМНАТА 
МУЗЕЙ В. І. ЛЕНІНА. ВСІ 
МАТЕРІАЛИ, ЩО РОЗМІЩЕ
НІ В НЬОМУ — НАСЛІДОК 
КРОП1ТКОЇ РОБОТИ КОЛЕК
ТИВУ УЧНІВ І ВИКЛАДАЧІВ 
ТЕХНІКУМУ. ЕКСПОЗИЦІЯ 
МУЗЕЮ РОЗПОВІДАЄ ПРО 
ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ вож
дя ТРУДЯЩИХ.

НА ФОТО: В КІМНАТІ МУ
ЗЕЇ В. І. ЛЕНІНА.

Фото В. КОВПАКА.
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ДОЗРІВАЄ
О колос • ЗУСТРІТИ ЖНИВА

У ВСЕГОТОВНОСТІ

ЩЕ КІЛЬКА днів і почнуться масові 
жнива завершального року п’ятиріч

ки— гаряча нора для хліборобів. Чима
ло було причин для хвилювань: не від
чувалося справжньої весняної прохоло
ди, швидким був перехід віл теплої і 
безсніжної зими до спекотного, без до
щів, ліга. Проте механізатори старанно 
доглядали посіви, заклали міцну основу 
врожаю, готуються провести косовицю 
хлібів у стислі строки.

Зібрати в завершальному році п'яти
річки 3,1 мільйона тони зерна, з яких 
продати держані не менше 1330 тисяч 
тонн — такс зобов’язання хліборобів об
ласті. У боротьбі за кіровоградський ко
ровай братиме участь багатотисячний 
загін молодих механізаторів. Усі вони 
як конкретну програму дій сприйняли 
постанову Цеп грального Комітету КПРС 
і Ради Міністрів СРСР «Про заходи по 
забезпеченню збирання врожаю і заготі
вель сільськогосподарських продуктів у 
1975 році». Комітети комсомолу госпо
дарств разом з партійними комітетами, 
господарниками розробили систему захо
дів, спрямовану на якнайшвидше завер
шення косовиці, широке розгортання со
ціалістичного змагання серед механіза
торів.

Нинішні жнива характерні тим, що 
розпочинаються вони на 16—15 днів ра
ніше, ніж звичайно. Тож часу для осіа- 
точної підготовки збиральної техніки, 
транспортних засобів випадає менше, а 
саме від якості ремонту багато а чому 
залежить швидкість ходу жнив.

В більшості господарств збиральні ма
шини вже доведено до високого коефі
цієнта готовності. Приклад у цьому по
казують механізатори Гайворонського, 
Ульяновського і Петрівського районів. 
Тут зернові комбайни, жниварки готові 
до виходу в поле.

Патріотичне починання комбайнерів 
Ростовської, Запорізької областей та 
Краснодарського краю, які уклали до
говори на трудове суперництво і зобо
в'язалися провести жнива швидкісними 
методами, знайшло широку підтримку в 
комсомольсько-молодіжних 
бригадах Кіровоград типи. В більшості 
колективів зернозбиральна 
лінійці готовності, агрегати 
механізаторськими кадрами.
у комсомольсько - МОЛОДІЖ 
* НІЙ тракторній бригаді колгоспу 

імені Калінша Олександрійського райо
ну, де бригадиром делегат XVII з'їзду 
ВЛКСМ В. Галушка, 11 комбайнів. Всі 
вони у зразковій готовності. У колектизі 
подбали про те, щоб забезпечити дво
змінну роботу збиральних агрегатів. Ра
зом із старшими товаришами коситимуть 
хліба молоді комбайнери — комсомольці 
Валерій Легкошерст, Володимир Дяков, 
Дмитро Маловнк, молоді комуністи Ми
кола Бородавка, Віктор та Григорій 
Бударні, Павло Клочков. Всього 22 ком
байнери.

Про те, щоб якомога більше не вихо
дили комбайни із загінок, потурбувалися 
в комсомольсько-молодіжних бригадах 
колгоспів «Дружба», імені Шевченка Но- 
воукраїнського району, «Родина» •— 
Ульяновського та в інших.

Тим часом в ряді районів і в окремих 
господарствах ремонт збиральної техні
ки не закінчений. Відстають з підготов
кою засобів збирання господарства Доб- 
ровеличківського, Більшанської о, Кіро
воградського і Пово.миргородеького ра
йонів. Не підготовлена до роботи части
на жаток і зерноочисних машин.

В ці дні, що залишились до початку

тракторних

техніка на
забезпечені

масового збирання, у кожному госпо
дарстві слід серйозно подбаїн про завер
шення підготовки до збиргшія і переве
зення нового врожаю.

Важливою умовою успішного прове
дення жнив є боротьба з втратами зер
на. Підраховано: хто залишить у стерні 
один колос на квадратному метрі, той 
не долічить нуда хліба на гектарі. Змен
шення втрат лише на один гірацеш дає 
змогу збільшити валовий збір зерна в 
області на 30—40 тисяч тонн. Тому меха
нізатори повинні подбати про те, щоб на 
комбайнах були закриті всі канали мож
ливих втрат зерна. Збиральні агрегати 
слід допускати до роботи тільки тоді, 
коли вони мають необхідні пристрої га 
ущільнення, які запобігають втратам 
врожаю.

Невід’ємною умовою успішного зби
рання хліба е групова робота збираль
них агрегатів. Завдяки цьому створюю
ться найбільш сприятливі умови ДЛЯ ЇХ 
технічного обслуговування, організації 
дійового змагання серед механізаторів, 
ефективного використання транспортних 
засобіз. Швидко минулого року зібрали, 
наприклад, зернові в колгоспах імені 
Леніна Знам'янського району, імені 
Жданова І Іовоукраїнського. На одній ді
лянці тут працювали 
агрегатів.

Практика показує, 
пішно збирають у тих 
правильно поєднують 
комбайнування. В деяких господарствах 
чекають, поки можна буде косілн пря
мим комбайнуванням, втрачають час і 
врожай. За 4—5 днів до настання пов
ної стиглості озиму пшеницю, наприклад, 
слід збирати роздільним способом, а при 
повній стиглості — прямим комбайну
ванням. Роздільний спосіб дозволяє 
зменшити трудове напруження в період 
жнив, розпочати збирання па 5—7 днів 
раніше від початку прямого комбайну
вання. Розумне поєднання обох способів 
збирання, виходячи з конкретних умов 
господарства, дасть змогу значно змен
шити втрати врожаю.

Якщо озиму пшеницю збирати на 
восьмин — десятий день від настання 
повної стиглості, то урожай зменшує
ться на ‘2,5—3,5 центнера з гектара, а в 
окремі роки і значно більше. Завдання-— 
організувати збирання ранніх . зернових 
так, щоб закінчити його за 8—10 днів. 
ЖНИВА — кампанія короткочасна. То

му в цей період оперативність ін
формації має надзвичайно важливе зна
чення, бо ж повідомити про рекорд, про 
тих, хго відстає, погрібно швидко. Тут 
велике поле ДІЯЛЬНОСТІ для працівників 
ідеологічної о фронту, комсомольських 
«прожектористів» і особливо для членів 
штабів «Жнива-75», створених при рай
комах комсомолу. Як показала практика 
минулих жнив, в деяких районах такі 
штаби проводили роботу формально. 
Підсумки соцзмагання між молодими 
комбайнерами підбивалися несвоєчасно.

Часто передовикам вручали вимпел, 
червоні прапори, а відстаючими не зай
малися. Хоч потреба така завжди є. Ба
жано, щоб нині таких упущень не повто
рили.

У всеозброєнні зустріти жнива — це 
важлива передумова того, щоб забезпе
чити збирання врожаю без втрат, вико
нати і перевиконати плани продажу хлі
ба

одночасно 8—10

що найбільш ус- 
гоеподарствах, де 
роздільне і пряме

державі.
М. ЖЕРДІЙ, 

заступник начальника обласною 
управління сільського господарства.

МАРШРУТИ ТРУДОВОГО
Залишилося зовсім недовго до того, як в далеку дорогу за маршру

тами третього трудового семестру вирушать бійці студентських будівель
них загонів України. їх чекають міста і села, цілинні землі і ударні будови, 

завершальний рік 
республіканського

Про те, якими ділами ознаменують 
п’ятирічки, иореспондеитсві РАТАУ 
Штабу СБЗ Володимир КРАВЕЦЬ.

Студентські будівельні загони 
республіки протягом багатьох років 
Підряд завойовують призові місця і 
Перехідні Червоні прапори у Всесо
юзному змаганні трудових десантів.

90 тисяч посланців вузів і техніку
мів зобов’язалися цього ліга вико
нані робіт на суму 250 мільйонів 
карбованців і рапортувати про ос
воєння за п'ятирічку студентського 
мільярда. Знаменний цей рік ще од
ним. Сотні юнаків і дівчат, відпові
даючи па заклик партії, їдуть роз
вивати господарство Нечорноземної 
іони РРФСР і будувати ВАМ. По
над 4 тисячі студентів вузів Украї
ни подадуть допомогу хліборобам 
Смоленської, Курської, Воролезь-

молоді ентузіасти 
розлогів командир

Вологодської 0(5-
житловнх •

кої, Брянської і 
ластей у спорудженні 
приміщень, осушенні боліт. 900 май
бутніх інженерів транспорту з вузів 
Харкова, Донецька і /Дніпропетров
ська візьмуть участь в будівництві 
моста через тайгову річку в Хаба
ровському краї.

Такі завдання під силу молоді. 
Цієї весни учасники студентських 
загонів пройшли добру підготовку 
за масовими спеціальностями на ба
зі профтехучилищ, навчальних ком
бінатів, будівельних організацій. 
Юнаки і дівчата оволоділи профе
сіями муляра, тесляра, бетонника, 
меліоратора, шофера, провідника, 
електрика, ;

//
ГОЛОВНИЙ піонерський табір країни «Артек», який носить іу я В. І. Леніна, у 

зв'язку з 50-річчя.ч з дня заснування і за великі заслуги у вихованні підростаю
чого покоління нагороджено орденом Дружби Народів.

На південному березі Криму, від підніжжя Ведмідь-юри до Гурзуфа, на семн- 
кілометровій прибережи к смузі і території, яка йде в юри, в палацах з алюмінію, 
скла і пластику розкинулися володіння республіки піонерії. Казково красивий цей 
куточок чорноморського узбережжя. Під яскравими променями південного сонця 
грає, переливаючись відблисками, морська блакить, чарують погляд вічн > зелені де 
рева. П’ятдесят років томе, V важкий для Радянської країни час, це прекрасне ку 
рортне місце було відведене під табір-здравницю для пролетарських дітей. Впаюва
лися в життя ленінські залові 11;: «Все краще — дітям».

Своє існування табір почав з кількох брезентових наметів, в яких розмістилося 
лише 80 дітей з промислових центрів країни. У 1928 році в його дерев яних корпусах 
відпочивало вже 1100 дітей. Побувавши в «Артеку-, відомий французький шхьмеи- 
ник-комуніст Анрі Барбюс писав: «Артек» — справжній рай: але рай земний, реаль
ний, де жит тя дітей трудящих проходить в оздоровленні ЇХНІХ фізичнії?; СИЛ, здобут
ті знань і в спорті...».

Минали роки. Республіка 
яіонерія росла і розширю —--------------- ---- ———------ ---------------------—----- —•------
валась. З часом «Артек» , 
стає найбільшим піонер
ським табором, в якому пік
луються не тільки про здо
ров’я дітей а й про вихо
вання їх справжніми грома
дянами Країни Рад.

Після затвердження

РЕСПУБЛІКА
П І О Н Е Р 1 Я І

т розгорнулося /
Кипарисняй», «21а-

в--------------------------------- ---------------------------- ------------------
1970 році генерального п.іа- ■ І
ну розвитку Всесоюзного піонерського табору «Артек», іуі 
грандіозне будівництво. Тепер в «Артеку» н ять таборів. «І .
зурннй», «Прибережний*, «Морський», «1 ірський>. Гі Яіь таборів це десять^ 
дружин. Три з них функціонують цілив рік. Збудовано стадіон на 10 тисяч мі.сць,: 
плавальні басейни, загальноосвітню школу, будинки для технічних гуртків. розіг»- 
рядженні дітей — бібліотеки, спортмайданчики, численні кімнати відпочинку.

Влітку в дитячій здравниці одночасно відпочивають 4200 дітей, взимку — і500. 
За рік «Артек* приймає до 25 тисяч піонерів з.усіх куточків нашої безмежної Бать
ківщини. Коли буде повністю здійснено генеральний план, тут з являться містечко 
флори і фауни, піонерський космічний центр, те один — четвертнії басейн, спортза
ли, турбази... В «.Артеку* зможе відпочивати зразу 7600 дітей влітку і 4600 взимку.

Щоліта тут збираються посланці піонерських і прогресивних дитячих організацій 
більш як 50 країн світу. У цей час над «Артеком» піднімається прапор, який симво
лізує солідарність дітей землі — прапор різнокольорових галстуків. В «Артеку- про
ходять міжнародні конференції керівників зарубіжних дитячих делегаї/ій і і рун.

За важливий вклад у справу інтернаціонального виховання юного покоління 
* Артек» нагороджено Почесними грамотами Всесвітньої Ради Миру, радянського 
Комітету захисту миру і радянського 'Фонду миру, золотою медаллю радянського 
Комітету захисту миру «Борцеві за мир».

П'ЯТА ЧВЕРТЬ— ТРУДОВА!

Т А І» І Р „Ю
Під такою назвою вже тре

тій рік на базі колгоспу імені 
Карла Маркса ІІосоархангель- 
ського району працює забір 
прані за відпочинку учнів 
місцевої школи. В мальовни
чій місцевості, в якій ро«та- 
шованнй табір, учні 7—9 кла
сів працюють па полях кол
госпу та відпочивають. В їх 
розпорядженні спортивні млй-

11 І с т Ь“
данчикн. де вони у вільпнй 
від робіт час займаються 
спортом та здають норми на 
значок І ПО, спортінвентар, 
кімната відпочинку, де мож
на почитати свіжі газети за 
журнали, подивитись телеві
зор та послухати музику. В 
таборі проводиться масово-по
літична робота, Учні слуха
ють лекції, нолізінформації

В

І' ■

Й 'Іі

............$ 1^7'

НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ 
МОРІ,

Фото В. КОВПАКА.

СЕМЕСТРУ
Є ще одна сторона діяльності 

комсомольців, яка не вимірюється 
тоннами, кілометрами або карбован
цями, але стає все важливішою і 
відчутнішою, йдеться про ідейно- 
виховну і культурно-масову роботу 
серед населення, яку ведуть студен
ти в районах новобудов. З їх приїз
дом життя па будівельних майдан
чиках, в колгоспах і радгоспах стає 
цікавішим і різноманітнішим. У рік 
ЗО-річчя Великої Перемоги студен
ти організують тематичні Ленінські 
читання, виступлять з лекціями, в 
яких знайде відображення героїка 
Великої Вітчизняної війки, прове
дуть вечори бойової і трудової сла
ви. Майбутні спеціалісти візьмуть 
шефство над так званими «важки
ми» підлітками, створять піонерські 
таборн-супутпики, візьмуть участь у 
фестивалях самодіяльного мисте
цтва, різних спортивних заходах.

5?. з

М. ТУРОВСЬКИИ, 
кор. РАТАУ.

про події в республіці, країні, 
про новини науки, техніки, 
культури.

Кожного року старшоклас
ники виїздять в поле, щоден
но виконуючи намічені норми. 
Дбайливу увагу приділяють 
табору праці і відпочинку і 
трудівники колгоспу, де голо
вою В. П. іісчитайлснио. І в 
«Юності» працюється натхнен
но, відпочнвається весело.

О. СОРОЧАН.
„

Т> 1975 РОЦІ 
**“* жено нові умови 

йому на факультети 
діли) журналістики 
жавних університетів.

На денний відділ 
культетів (відділів) 
налістики приймаються - 
особи з середньою осві- ; 
тою віком до 35 років (як ■ 
ті, що мають виробничий 
стаж, так і випускники 
шкіл), які виявили літера- • 
турні здібності, позитивно 
зарекомендували себе на 
виробництві і в громад
ській роботі, успішно ви
тримали творчий конкурс 
і вступні екзамени.

Для участі в творчому 
конкурсі абітурієнти пода
ють, крім передбачених 
загальними правилами до
кументів, тексти матеріа
лів, опубліковані 8 пресі 
або передані по телеба
ченню і радіо, а також 
рекомендацію редакції 
газети, журналу, радіо, 
телебачення або місцево
го відділення Спілки жур
налістів СРСР.

Творчий конкурс прово
диться у два тури: пер
ший — письмова робота

запровад- 
при- 
(від- 
дер-

фа- 
жур-

Нові умови
прийому на

(/аку.іьп^еиіи
(відділи)

ж у рпал іс ти к и
державних

університе ті в
творчого характеру, дрУ* 
гий — співбесіда, зв’язана 
з вибором журналістської 
спеціальності. Особи, які 
пройшли творчий кон
курс, допускаються до 
вступних екзаменів.

Члени Спілки журналіс
тів СРСР звільняються ВІД 
творчого конкурсу.

Прийом документів від 
вступників проводиться Д° 
10 липня, творчий конкурс 
з 15 по 25 липня, вступ'' 
екзамени — з 1 по 20 
серпня.

Дозволено попередній 
прийом документів без 
атестата зрілості від осіб, 
що закінчують середню 
школу в 1975 році.
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СЕСІЯ, СЕСІЯ, СЕСІЯ...
Репортаж з педагогічного

Це слово завжди озивається 
хвилюванням у серці будь- 
якого студента. А надто, коли 
вона тільки-но розпочинається. 
В коридорі збентежені голоси. 
Сьогодні — напружений день. 
Майже на всіх курсах — по 
екзамену.

Біля сімнадцятої аудиторії—— 
Третьокурсники філологічного 
Факультету. У них іспит з ме
тодики російської мови. У

інституту
цього екзамену своя особли
вість — студенти недавно по
вернулися з педагогічної прак
тики, на власному досвіді 
переконалися, які зараз до
питливі учні, з якою надією і 
вимогливістю вони дивляться 
на своїх наставників, і як треба 
багато знати сучасному педа
гогу, щоб бути на рівні їх ви
мог. Можливо тому на недав
ніх комсомольських зборах

різних думок не було: сесію 
скласти якомога краще, адже 
через рік — випускники, і на
долужити пропущене вже важ
ко. Перші результати говорять, 
що слово не розходиться з ді
лом. 21 студент склали екза
мен і до того ж без «трійок», 
сім «п'ятірок», а решта «доб
ре». Грунтовні, міцні знання 
показали Наталка Романовська, 
Тетяна Фількіна, Тетяна Корні-

ленко і традиційно попереду 
комсомольський ватажок Вік
тор Паладько.

Першокурсники факультету 
англійської мови «згрупува
лись» біля дверей сорок дев я- 
тої аудиторії. Перші відповіді 
Алевтини Рудякової, Миколи 
Ткача, і перші «п’ятірки» в за- 
ліковках.. Отак би і до кінця!

Звертаюсь до Діди Чемсриз:
— Як скінчи і ьсн екзамен, на твою 

думку?
— Добре. Адже для того, щоб ми 

успішно склали Історію КІ1РС, нам 
падали велику допомогу кафедра, 
систематичні консультації, ретельне 
готування до семінарських занять. 
Готуючись до громадсько-політич

ної атестації, кожен студент напи
сан реферат з-Історії партії.

З цим згоден і викладач 
Ф. К. Бєляєв. Підсумок екзаме
ну — тринадцять «п'ятірок», 
двадцять три «четвірки» і жод
ної незадовільної. На високо- 
му ідейно-політичному рівні 
були відповіді Алли Семендяє- 
вої, Ольги Босигіної, Володи-: 
мира Єфіменка, Ліди Чемериз, 
Наталки Пильненької.

II. ВАРАКУТА, 
керівник корпункту «МК» 
при Кіровоградському пед
інституті імені О. С. Пуш
кіна.

/

□ти

МОЯ
Батьківщина'

підсумки
НОННУРСУ!

шмна Ж’ Ту₽ИСТСЬКОЇ Бати
flOHcb^rf мС *' прмсвячено’ 30-річчю Перемоги 
Зобниками піл2У НаА німецько-фашистськими 
ших ч^ачіа ДбмЛИ підсумки творчого конкурсу

» вікторини «Моя Батьків- 
ра- 
за- 
на-

то,оию°л“**ЄМО’ ,“° Пвр,8ИЯК0 3 по-тком туристської 
тории» п завершення поставило перед членами жюрі 
проблем щодо виявлення переможціе -------------
кості учасників. Вони вплинули й на терміни'ч 
підбиття остаточних результатів. Що ж до 
найважливішої — обставини • —z~ "
призерів та чіткий розподіл місць г.:~г;.— 
приємні сумніви, власне, під час дискусії — 
кожного'“ ?'ЄНаМ.ЖІОРІ °бектив‘1° пі;,ій™ до відзначення 
кожного з учасників, котрі Д0клади до з’ясування відповідей 
пращ? ”Т" ТУРІВ ,шйбільше творчих шукань і наполегливої

вік- 
ряд 

клг~гі V..» , ---------- ів ^посеред великої кіль
кості учасників. Вони вплинули й на терміні, часу стосовно 
“Л®НГТЯ о"агоч«и* Результатів. Що ж до останньої - І 

—----- ~ мова йдеться про визначення
______, _ - . ------ — ИереМОЖЦІВ — |Ц» були

ї визріла думка, яка

Читачі нашої газети напезне ж пригадують, що під 
час публікування умов туристської вікторини та за
питань першого туру була обумовлена кількість пе
реможців і визначення місць: одне перше одне 
друге і два третіх, тобто, чотири найактивніші учас
ники мали бути відзначені в кінці змагання.

Одначе, нам довелося зіткнутися з великою кількістю лис
ті». Від гуру до гуру пошта з поміткою «Вікторина «Моя 
Батьківщина - СРСР> все велемовніше засвідчувала інте
рес широкого кола читачів до питань про історію пішого 
краю. Поряд з грунтовними, глибокими відповідями, оформ
леними в альбомах га папках, в яких повністю охоплювався 
обсяг кожного питання і вичерпуві вся його зміст (а часто 
на додаток суть підкреслювалася ще й фоюілюстраціямп), 
до редакції надійшло багато листів, щирих відгуків на окре
мі події, яких торкалися питання турів вікторини.

Ось оце, останнє, радує не менше, аніж те, що в 
нас є багато досвідчених краєзнавців і дослідників. 
Адже за масовою поштою конкурсу стоїть бажання 
юнаків і дівчат, наших читачів до пізнання історії Кі- 
ровоградщини, республіки, всієї країни. Ми впевнені, 
що чимало з учасників туристської вікторини в ході 
творчих досліджень і пошуків відкрили для себе не

НА УРОЧИСТІЙ лінійці 
піонерського загону 

імені Знбіна це ім'я нази
вають першим...

Івану Зіібіну тільки 
сповнилось вісімнадцять, 
коли вій прийшов у 8-й 
механізований к о р п у с. 
Скромний і тихий, він ні
чим тс відрізнявся в сол
датській сім’ї. Тільки з 
особливою наполегливістю 
вчився стріляти з автома
та, освоював «кишенькову 
артилерію». Lie було восе
ни, а на початку січня 
1944 року настав той час, 
якого хлопець чекав: він 
віч-на-віч зустрівся в 
смертельному бою з воро
гом. Позаду були бої за 
Олександрію, Нову Прагу, 
Новгородку. У ворожому 
тилу бої були запеклими.

...Танкова група 8-го 
мехкорпусу з-під Кірово
града кинулась на ворожі 
позиції, заглибилась біль
ше, як на 70 кілометрів у 
розташування фашист
ських військ. Треба було 
розгромити гітлерівців у 
Малій Висці, знищити там 
аеродром і цим відтягну
ти сили, які йшли на ви
ручку затненутому в кіль
це Лелеківському угрупо
ванню.

В Мар'янівці, Паліївці і 
Малій Висці танкістам і 
десантникам довелося би
тися з противником, який 
мав значну перевагу. На 
танках першими вступили 
в бій у Малій Висці де
сантники 1-го мотострі
лецького батальйону 67 
мехбрнгади Володимира 
Ільченка. Серед них був і 
Ваня Зибін.

П ОТІМ бій розгорівся на 
•• залізничній станції. 
Під сильним вогнем про- 
півника одному нашому 
підрозділу довелося за
лягти. На допомогу йому 
прийшов перший баталь
йон. Раптом в будинку, 
звідки фашисти вели най
більш інтенсивний вогонь, 
почувся вибух. Це була 
робота Івана Зибіна. Піс
ля того, як розірвалася 
кинута ним граната, він

Зибін разом з товаришами за
кидав його гранатами. А по
тім зробили спою справу глн- 
кістн.

В повідомленні Радянською 
Інформбюро за ІЗ січня 1911 
року учасники рейду прочи
тали, що «в одному районі 
західніше Кіровограда радян
ський моторизований загін 
прорвався у порожнії тил. 
Швидко просуваючись вперед, 
наші бійці на аеродромі спи
лили 40 німецьких лі гаків. 
Діючи в тилах, цей же загін 
розгромив штаб крупною 
з'єднання противникам.

То був штаб 47-го ар
мійського корпусу німців,

кинувся в приміщення, і 
розстрілював фашистів з 
автомата. Серед одинад
цяти вбитих фашистів Зи
бін побачив одного в ма
йорських погонах.

— Тут я прогадав... Цю 
птицю треба було жппоіо вля- 
ти — докоряв собі Іван.

Але роздумувати не було 
часу. Він побачив на колії 
готовий до відправки ешелон. 
На платформах стояли новень
кі автомашини і танки, цис
терни з пальним. Німці вже 
подавали до еіиелона паро
воз. А Ваня біжить йому на
зустріч. Двома гранатами 
«розрізає» полотно залізниці, 
розстріляй шість фашистів.

який намагався підкинутії 
підкріплення для деблоку
вання оточених в Кірово- 
іраді фашистів.

ТОДІ па полях битви і в 
тилу блискавкою роз

носилися чутки про невло
вимого і невразливої о ав
томатника який творив 
чудеса, сміливо вступав у 
бій з десятками ворогів і 
перемагав. З уст в уста 
передавалися легенди, м 
кожний, хто не знав Вашо 
Зибіна, уявляв його висе - 
ким, з богатирськими пле
чима і казковою ситою. А

Ваня ж був зовсім иевелкч 
кий ростом, тільки заваді 
ти рухливий і вольовий* 
розумний солдат Вітчизни, 

20 березня корпусна гаї 
зета «На штурм» опублїч 
кувала лист командувань 
іія корпусу матері героя, 
Із задоволенням і радісно 
за свого однополчанина, 
ми читали:

«Шановна Фек.ю Олександр 
рівно! Командування нійсько, 
вої частини, де служив Вмщ 
син Іван Федорович, поздо
ровляє Вас з присвоєнням 
йому звання Іероя Радян
ського Союзу. Наш народ в 
радістю зустрічає кожний 
день славних перемог Черво
ної Армії на фронтах Вітчиз
няної війни. Мільйони синіш, 
нашої Батьківщини в Імц 
щастя своїх батьків, маіеріп? 
сестер показують зразки без
прикладного героїзму, муж
ності і відваги, наближаючи 
час остаточної перемоги над 
порогом».

В складі 8-го механізо» 
ваного Олександрійського 
Червоноіірапорного кор і 
пусу Іван Зибін звільняє» 
від загарбників Польщу,- 
воював у Східній Прусії, 
штурмузав Млаву, Марі-» 
єнбург, Хшиїїце, Данціг, 
Біото», Нщішгре.ііц, Ве- 
зенберг... Закінчив війну,- 
коли корпус зустрівся на 
Ельбі з союзними вій
ськами.

Герой Ра ігі-:сик'ого Со
юзу І за.1 Федорович Зіійіц 
зараз живе в Харком, лис
тується з піонерами Ма- 
ловисківської середиьоь 
школи № 3, загін яких ноч 
сить його ім’я...

Д. ПУТІ€вСЬКИЙ, 
ветеран 8-го механізо
ваного Олександрій
ською корпусу.

одну цікаву сторінку з життя відомих людей, наших 
земляків, які лишили славну пам'ять в серцях вдяч
ного нинішнього покоління героїкою і великим тво
ренням з їм я світлого Сьогодення, глибше проникли 
в захоплюючий' світ визначних подій і знаменних 
фактів історії області.

Члени жюрі, детально проаналізувавши відповідь 
кожного учасника, одностайно прийшли до виснов
ку, що є необхідність переглянути попередні умови 
підбиття підсумків вікторини. Визначення перемож
ців за новим «календарем» вийшло на користь на
ших читачів, які брали активну участь у конкурсі.

Отже, називаємо імена і нагороди:
перше місце — М. БІЛАН з станції Сабліно Знз- 

м'янського району, відповіді всіх турів котрого до 
редакції надходили своєчасне і визнані були найкра
щими _ туристська путівка в міжнародний молодіж
ний табір;

друге місце — житель міста Олександрії А. ЗА- 
ХАРЧЕНКО — за творчий підхід до висвітлення від
повідей, змістовні фотоілюстрації — туристська по
їздка до столиці нашої республіки, Києвз;

третє місце — О. ПУШКАРЕНКО з Кіровограда — 
за повноту і змістозність відповідей — комплект ту
ристського спорядження.

Заохочувальними призами жюрі відзначає по
дружжя СТЕПАНОВИХ з міста Олександрії, К. КО
ПІЙКУ з смт. Петрове і подруг-десятикласниць з Пі- 
щанобрідської середньої школи Добровеличківськс- 
го району О. ЗІНЧУК та Т. ІВАНЧЕНКО, які виявили 
міцні знання з історії нашого краю.

Окремо слід завважити масову участь у змаганні 
учнів Олександрійського індустріального технікуму. 
Ми з радістю схвалюємо ініціативу юнаків і дівчата 
також висловлюємо подяку педколективу технікуму, 
бо заслуга старших тут очевидна. За приклад іншим 
треба поставити і комсомольську організацію цього 
учбового закладу, яка, без сумніву, була ініціатором 
масової участі учніз у вікторині. Жюрі нагороджує 
учасників конкурсу з Олександрійського індустріаль
ного технікуму спеціальним заохочувальним призом.

Всім авторам, котрі надсипали до редакції з
поміткою «Вікторина «Моя Батьківщина СРС. », 
жюрі висловлює щиру подяку. Нових вам творчих 
дерзань на захоплюючій низі краєзнавства!

ЧЕМПІОНАМ
ВИРОСТАВ ЗМІНА

Гідна зміна росте у чемпіонів країни з 
Футболу, володарів Кубка СРСР і Кубка 
кубків європейських країв — команди кн- 
їгського «Динамо». Понад двісті хлопців 
віком від 9 до 18 років займаються в спе
ціалізованій дитячо-юнацькій спортивній 
школі при команді майстрів. Тут вони 
вчаться майстерності цікавої гри, готую
ться до майбутніх футбольних баталій, 
розвиваються фізично. Тренування відбу
вається на спортивній базі «Динамо», де 
з юними футболістами займаються досвід
чені наставники, які недавно захищали 
спортивну честь київського «Динамо», 
Михайло Конав, Анатолій Бишовець, Фе
дір Медвідь, Віталій Хмельницький, Ва
дим Соспнхіп. Нині вони тренери, I весь 
свій багатий досвід передають майбутнім 
майстрам шкіряного м'яча,

На фото вгорі: юні футболісти на 
тренуванні; ці спортивні трофеї завоювали 
гравці команди «Динамо»,

Фото А. ПІДДУБНОГО. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ФУТБОЛ

«ФРУНЗЕНЕЦЬ» - 
«ЗІРКА» -0:1

Перед дванадцятим туром 
чемпіонату країни з футболу; 
серед команд другої ліги кла
су «А», кіровоградська «Зірка» 
займала шосте місце у турнір
ній таблиці шостої зони, у неї 
було 12 очок, а с/мчани мали 
на одне очко менше і знаходи
лися на десятій сходинці. Тому; 
матч між цими колективами, 
який проходив у Сумах, був 
дуже принциповим.

Поєдинок розпочався дво
сторонніми атаками. Але зго
дом ініціативою оволоділи Кі
ровограду. На 35-й хвилині 
рахунок на табло змінився. Аа-т 
тором цього голу був напа
даючий «Зірки» Олександр 
Алексеев. На відпочинок коман
ди пішли з рахунком 1:0 на 
користь гостей.

Другий тайм проходив дужа 
напружено, але змінити ре
зультат не вдалося.

В цьому заслуга захисних лі
ній обох команд. Отже, «Зір« 
ка» здобула перемогу.

Чергову зустріч наші земля
ки проведуть 20 червня у Поні 
таві з місцевим «Колосом».

В. ШАБАЛІН,
м. Кіровоград.

Т. в. о. редактора 
М. СЕМЕНЮК.



Кременчуцьке середнє професійно-технічне училище № 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1975-1976

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

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

В училищі молодь має можли
вість одержати одночасно спеціаль- 
иість і середню освіту.

Учні, які протягом 3-х років на
вчання на базі восьмирічки набува
тимуть спеціальність муляра-мон- 
•гажнпка конструкцій, маляра та 
столяра, після закінчення цього фа-

навчальний рік
ху училища одержать диплом про 
присвоєння спеціальності і про се
редню освіту.

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

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

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

Училище знаходиться в центрі 
міста, розміщене в добре обладна
ному триповерховому приміщенні з 
спортивним та актовим залами, 
працюють гуртки художньої само
діяльності та різні спортивні секції.

Для вступу потрібно подати 
заяву, свідоцтво про освіту, сві
доцтво про народження або пас
порт, довідку з місця проживання з 
зазначенням складу сім'ї,' характе
ристику зі школи, п’ять фотокарток 
розміром 3X4 см, медичну довідку 
(форма № 286).

■ Адреса училища: м. Кременчук, 
Полтавської області, вул. Перше- 
травнева, 12.

ДИРЕКЦІЯ.

ХАРКІВСЬКИЙ 

АВТОТРАНСПОРТНИЙ 

ТЕХНІКУМ

ІМ. С. ОРДЖОН1КІДЗЕ

ОГОЛОШУЄ 
прийом учнів

НА 1975-1976
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ДЕННЕ, ВЕЧІРНЄ

І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ЗА 
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Технічне обслужування і 
ремонт автомобілів;

експлуатація автомо
більного транспорту;

бухгалтерський облік 
(лише денне на базі се
редньої школи);

планування на автомо
більному транспорті (ли
ше заочне на базі серед
ньої школи).

Заяви приймаються:

На денне відділення — 
від осіб з восьмикласною 
освітою — по 31 липня; 
від осіб з середньою ос
вітою — по 14 серпня.

Олександрійське
культосвітнє училище

ОГО АО Ш У Є
набір учнів

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На стаціонарне навчання

па базі восьмирічної освіти за спеціальностями:

— культурно-освітня робота (спеціалізації — ке
рівник самодіяльного оркестру народних інструмен
тів, керізпик самодіяльного хореографічного колек
тиву);

— бібліотечна справа (спеціалізація — бібліотекар 
середньої кваліфікації);

па базі середньої освіти за спеціальностями:

— культурно-освітня робота (спеціалізації — ке
рівник самодіяльного оркестру духових інструментів, 
керівник самодіяльного хорового (драматичного) ко
лективу).

На заочне навчання:

на базі середньої освіти за спеціальностями:

— культурно-освітня робота (спеціалізації — ке
рівник самодіяльного оркестру народних інструмен
тів, керівник самодіяльного хорового колективу);

— бібліотечна справа з спеціалізацією — бібліоте
кар середньої кваліфікації.

Вступні екзамени на стаціонарне навчання з 1 по 
10 серпня. На заочне навчання — з 10 по 20 серпня.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек
сандрія, вул. Діброви, 47.

ДИРЕКЦІЯ.

Харківський 
машинобудівний 
технікум

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1 1 2 КУРСИ 
ДЕННОГО 
ВІДДІЛЕННЯ
ЗА 
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

обробка металів різан
ням, турбобудування, гід
ромашинобудування, тех
нологія зварювального ви
робництва.

Заяви про прийом в тех
нікум приймаються з 1 
червня по 31 липня.

Вступні екзамени про
водяться з 1 серпня по 
21 серпня.

В технікумі, з 1 по 31 
липня працюють підготов
чі курси для надання до
помоги учням, що вступа- =■ 
ють до технікуму.

Для слухачів підготов
чих курсів з зарахованих *• 
учнів надасться гуртожи
ток.

Адреса технікуму: • 
м. Харків-68, вул. Плеха- 
НОБСЬКЯ, 79. Трамваї: - 
№№ 5, 8 і 16 — зупинка 
вул. Плехановсько; трам- 
вії: №№ 13, 14, 19 — зу
пинка сул. Кірова.

ДИРЕКЦІЯ.

Гірниче середнє 
професійно-технічне 
училище № 1. м* Донецька

ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

Електрослюсарі-наладчикн шахтних автоматичних 
устаткувань; машиністи внутрішахтного транспор
ту — електрослюсарі; електрослюсарі (по обслужу« 
Damno дільничного і стаціонарного обладнання і за
собів автоматизації).

До училища приймаються без екзаменів юнаки з 
освітою 8 класів. Строк навчання 4 роки.

Учням, що закінчили училище, видається диплом 
та присвоюється розряд з професії. Крім того, ба
жаючим надається можливість закінчити курси шо
ферів і отримати права водія-професіонала.

Учні забезпечуються харчуванням, форменим об
мундируванням, гуртожитком. Час навчання в учи
лищі зараховується у виробничий стаж роботи.

Заяви подаються па ім’я директора училища з до
данням таких документів. Свідоцтво про народжен
ня; свідоцтво про освіту; довідка про стан здоров’я 
(форма № Ю-25, ферма № 63); довідка з місця ро
боти батьків; автобіографія; характеристика; 6 фо
токарток (3X4 см); довідка з місця проживання.

Початок занять 1 вересня.
Прийом заяв щоденно з 8.00 до 17.00, крім неділі. 
Адреса училища: м. Донецьк-32, Пролетарський ра° 

йон, сел. Шахти, № 8, «Чулкоека»’, вул. Верейсько» 
то, 14.

їхати з Колгоспного ринку автобусом маршруту «Колгосп
ний ринок — площа Бульонного» до кіпця, пересісти на ав
тобус маршруту «Площа Будьонного» —шахта «Моспіно» або 
шахта № 0 «Капітальна» до зупинки шахта № 8 «Чулковка».

ДИРЕКЦІЯ.

Перший Харківський 
індустріально-педагогічний 
технікум • - '

оголошує прийом, учнів
НА 1 І 2 СПЕЦКУРСИ НА 1975 РІК

НА ДЕННЕ І ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ
ТЕХНІКУМУ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ:

технік-будівельник, майстер виробничого навчан
ня по промисловому і громадянському будівництву і 
но санітарно-технічному обладнанню будівель.

Строк навчання в технікумі для осіб з восьмиріч
ною освітою — 3 роки 10 місяців, для осіб з 10-річ» 

. пою освітою — 2 роки 10 місяців.
. Заяви про прийом в технікум приймаються місце
вими обласними управліннями профтехнавчання і 
технікумом до 31 липня 1975 року.

Вступники в технікум на денне відділення забезпе
чуються стипендією, триразовим харчуванням, гурто
житком на загальних підставах.

За довідками звертатися в приймальну комісію на 
адресу: м. Харків-50, Московський проспект, 24. Теле
фони: 22-62-69, 22-42-09.

ДИРЕКЦІЯ.

На вечірнє відділення— 
від осіб з восьмикласною 
освітою — по 6 серпня; 
від осіб з середньою ос
вітою — по 15 листопада.

На заочне відділення — 
лише від осіб з серед
ньою освітою — ПО 10 
серпня.

Технікум має гуртожи
ток та їдальню, розміще
них в центрі міста.

В період навчання учні 
набувають професію во
дія автомобіля.

Адреса технікуму: 
м. Харків-3, площа Радян
ської України, 28.

ДИРЕКЦІЯ.

НОВОМИІ>ГО|»ОДСІ.КИЙ »оотехшкум

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

Техвікум готує зоотехніків ши
рокого профілю та зоотехніків Із 
спеціалізацією по відтворенню 
сільськогосподарського стада.

Вступники одержують також 
додаткові професії: лаборанта по 
штучному осіменінню 
подарських тварин, 
штучному осіменіншо 
подарських тварин та 
бителя.

СІЛЬСЬКОГОС- 
техпіка по 
сільськогос- 
шофера-лю-

На 1 курс приймаються особи, 
що мають неповну середню освіту, 
віком до ЗО років.

Строк навчання — 3 роки і 6 
місяців.

Вступні екзамени: українська 
або російська мова (письмово — 
диктант), математика (усно).

Прийом заяв до 31 липня 1975 
року.

7) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45*35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово? роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-17.

БК 08759. Івдекс 61197.

НА 1975-1976 УЧБОВИЙ РІК

Для вступників в липні місяці 
організуються заняття на підго
товчих курсах.

До заяви на ім’я директора тех
нікуму слід додати такі докумен
ти: свідоцтво про освіту (о оригі
налі) або посвідчення про перехід 
до 9, 10, 11 класу середньої шко
ли; медичну довідку по ф. X? 286; 
чотири фотокартки розміром 
3X4 см; виписку з трудової книж

ки колгоспника 
(для осіб, що ма
ють стаж практич
ної роботи); на
правлення (для 
осіб, які направ
лені на навчання 
колгоспами, рад
госпами). Паспорт 
або свідоцтво
про народження, 
військовий иви-

1МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСЛІУ, г. Кировоград.

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

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

Зам. № 13273. Тираж 60 000.

ток або приписне свідоцтво 
пред’являються особисто по при
буттю в технікум.

Примітка: Особи, нагороджені 
по закінченні школи похвальною 
грамотою, зараховуються без 
вступних екзаменів.

Особи, що направлені на на
вчання за рахунок колгоспів і рад
госпів, демобілізовані з рядів Ра
дянської Армії та що мають стаж 
практичної роботи не менше двох 
років, зараховуються поза конкур
сом.

Початок навчання — 1 вересня 
1975 року.

Учні забезпечуються стипендією 
па загальних підставах та гурто
житком. При технікумі є їдальня.

Адреса технікуму: м. Новомир- 
город, Кіровоградської області, 
зоотехніиум. Залізнична станція 
Новомиргород.

ДИРЕКЦІЯ»
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