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Як вже повідомлялося, 
Новойрхангельського району завершив жиива 
нвв п’ятирічний план продажу хліба держав 
жава одержала 33 тисячі 875 тонн хліба — » 
тонн більше, ніж зо роки восьмої п’ятирічки,

У завершальному році п'ятирічки на кожному гек
тарі посіву ранніх зернових вирощено по 44,3 цент
нера, а озимої пшениці — по 51,4 центнера.

Свою трудову перемогу трудівники ордена Трудо
вого Червоного Прапора колгоспу «Зоря комунізму» 
присвячують XXV з’їздові Комуністичної партії Ра- 
ДОНСЬКОГО Союз'/-

її « ф от о:' іїа току Тимофіїмького відділка Лг 3 секре
тар парткому колгоспу Віктор Григорович БАУЛ (другий 
справа) веде бесіду з колгоспниками артілі.

Фото В. КОБИЛКА.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ! РІК ЄМД8ННЯ XVII

ЧЕТВЕР

ГО ОБКОМУ АКСИУ

ГАЗЕТ* ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

Третя сесія Верховної Ради СРСР 
дев’ятого снлинання

У світлі вимог сучасного етапу розвитку народного 
господарства країни питання про заходи по дальшому 
посиленню oxodohh надр і поліпшенню використання 
корисних копалин еинєсєно на обговорення третьої се
сії Верховної Ради СРСР дев’ятого скликання, яка від
крилася 8 липня у Кремлі.

З господарською дбайливістю, по-дсржа8ному обго
ворюють депутати на третій сесії Верховної Ради СРСР. 
дев'ятого скликання заходи по дальшому посиленню 
охорони надр і поліпшенню використання корисних ко
палин, проект Основ законодавства Союзу PCP і союз
них республік про надра.

Промовці з гордістю говорять про трудові звершення 
в завершальному році дев'ятої п’ятирічки, про одно
стайне прагнення трудящих Країни Рад гідно зустріти 
XXV з’їзд КПРС.

9 липня о 10 годині ранку в Кремлі відкрилося друге 
засідання Ради Союзу Верховної Ради СРСР. Воно про
ходило в залі засідань Палат Верховної Ради СРСР під 
головуванням Голови Ради Союзу депутата О. П. Ши
тикова.

На засіданні були поисутні товаоиші Л. Î. Брежнев, 
Ю. В. Андропов, А. А. Гречко, В. В. Гришин, А. А. Гро- 
мико, А. П. Кириленко, Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, 
К. Т. Мазуров. М. В. Підгорний. М. А. Суслов, В. В. Щер- 
бицький, Б. М. Пономарьов, Г. В. Романов, М. С. Соло- 
менцсв, К. Ф. Катушев. Депутати зустріли їх бурхливи
ми, тривалими оплесками.

На засіданні був присутній голова Соціап-демократич- 
ноі партії Німеччини, депутат бундестагу ФРН В. Брандт.

Депутати продовжили розгляд питань про заходи по 
дальшому посиленню охорони надр і поліпшенню вико
ристання корисних копалин і про проект Основ законо
давства Союзу PCP і союзних республік про надра.

(ТА PC).

Володимир ЛАПЧУК — кол
госп імені Ілліча Гайворонського 
району — намолотив 5191 цент
нер зерна.

Володимир ЩАНДРУК — 
колгосп «Дружба» Долинського 
району — 4853.

Павло ДЕМЧЕНКО — кол
госп «Ленінським шляхом» Олек
сандрійського району — 4660.

Андрій ТРЮХАН 
«П’лтнхатський» 
району — 4610,

СЬОГОДНІ ИаііКРЕДУ
•Анатолій БРОДОВИИ — кол

госп «Росія» Новоукраїнського 
району — 4465.

Степан СУРЖИК — колгосп 
«Україна» ЬІовгородківського ра
йону — 4340.

Леонід КОРЯГІН — колгосп 
імені Мічуріиа Новгородківсько- 
го району — 4270.

радгосп Володимир КОВАЛЕНКО —
Петрівського келгосп імені Фрунзе Олександ

рійського району — 4214.

В обкомі ЛКСМ Унраїни

ПІОНЕРСЬКЕ НПО
Бюро Кіровоградського обкому ЛКСМ України 

прийняло постанову «Про роботу Знам’янського 
міського комітету комсомолу по організації і прове
денню літнього оздоровлення піонерів та школярів 
влітку 1975 року».

У ній вказується, що 3-іам’япськпй міський комітет 
комсомолу, виконуючи постанову ЦК КПРС «Про 
заходи по дальшому поліпшенню організації відпо
чинку піонерів та школярів», розробив заходи по літ
ньому оздоровленню дітей.

В районі працювали і працюють- міжколгоспний, 
9 колгоспних таборів, 13 таборів прані її відпочинку, 
31 оздоровчий майданчик для груп подовженого дня. 
Протягом літа тут буде оздоровлено 8133 піонерів 
та школярів.

Разом з тим міським комітетом комсомолу допу
щено істотні недоліки в організації і проведенні літ
нього оздоровлення піопс-рів та школярів. Як пока
зав аналіз, вони викликані недостатнім рівнем підго
товки піонерських працівників, відсутністю належно
го контролю з боку міськкому комсомолу.

Не відповідає вимогам сьогоднішнього дня стан 
ідейно-політичного виховання. Особливо низький рі
вень виховної роботи у міжколгоспному піопертзборі 
«Ромашка». Тут недоукомплектовано штат працівни
ків. Планування ведеться формально, відсутня піо- 
крськй атрибутика. Табір не радіофіковано, низька

імені
Олек-

Долииськото

Микола СУ
ХОМЛИН — 
колгосп 
Фрунзе 
саидрінсько^г о
району—4155.

Микола МИ- 
ГОЛЬ — кол
госп імені Леніна 
району — 4109.

■ Григорій СТАРОДУ БОВ- 
СЬКИИ — колгосп імені Леніна 
Ульяновського району — 4069.

організація відпочинку дітей. Нечіт
ко спланована робота в Дммгрівській 
середній школі № 3, де оздоровлення 
фактично пущено на самоплив, немає 
належного контролю з боку керівни
ків школи та інших зацікавлених - 
організацій.

Слабо ведеться обмін досвідом серед шкільних ак
тивістів. Міськком комсомолу не використає ьйжли- І 
востой. щоб створити в районі табір піонерського та | 
комсомольського активу.

Не став справжнім методичним центром по органі
зації виховної роботи за місцем проживания дітей 
міський Будинок піонерів. Незадовільний стан з скла
данням учнями нормативів комплексу ГПО.

Бюро обкому комсомолу вказало Знам’япському 
міськкому ЛКСМ України на недоліки і зобов'язало 
прийняти конкретні заходи по їх усуненню.

Разом з тим постанова звертає увагу міських і рв І 
(іонних комітетів комсомолу області на те, іцо вовн 5 
зобов'язані ПОЛІПШИТИ ВСЮ ВИХОВНУ рсбсту В періол І 
літнього.оздоровления. проводити її в світліша звань. 8 
визначених постановою ЦК КПРС «Про заходи по 
дальшому поліпшенню організації відновнику, піоне
рів та школярів» рішень XVII з’їзду ВЛКСМ, Все
союзної Ради піонерської організації, в кожному оз
доровчому закладі широко пропагувати документи 
партійних ї комсомольських форумів.

і



2 crnop.

Вагомий ужинок

НЕЩОДАВНО до Кірово
града різними дорогами 

в'їжджали низки автобусів 
та автолавок. Це агітпоїзди, 
відряджені робітниками та 
службовцями обласного 
центру на поля Кіровоград- 
шини, повертались додому, 

наших хліборобів. Жнивують- --------  , і У . .
ВОНИ завзято, від зорі до зорі живе поле: гуркочуть 
комбайни, снують від них на токи машини із золо- 
j-им зерном. То ж і наші культармійці добре попра- 
цюралм «в гостях» у колгоспників, доклали зусиль, 
Аби дати жниварям натхнення га радість.

До складу агітпоїзда № 1 Ленінського^ району 
Кфоврграда входили люди різних професій, таких 
Необхідних зараз на полі. Тут були лектор — лікар- 
лабораігг міської лікарні № 4 Л. В. Дощанська, мед-

„ПРИЇЗДІТЬ 
ДО НАС ЧАСТІШЕ!
сестра тієї ж лікарні К. Б. Голы штейн, художник та 
ЙУбтограф — представники заводу «Червона зірка» 
і. звичайно, агітбригада Палацу культури імені 
Жовтня.
1 За десять днів поїздки по Ульяновському району 
на токах, тракторних бригадах, в полі біля комбай
нів, на фермах та в клубах екіпаж агітпоїзда прочи
тав багато цікавих лекцій, дав вісімнадцять концер
нів, Художник В. Є. Костанді випустив п’ятнадцять 
«Бойових листків» та «Блискавок» иа теми дня, на
валював кілька портретів кращих людей колгоспів. 
А фотограф М. В. Білан зробила чимало знімків хлі
боробів, Агітпоїзд обслужив 9600 трудівників села. 
Його еікпаж, а також кожного учасника агітбригади 
Ульяновський райком Компартії України нагородив 
грамотами.

/Агітпоїзд Кіровоградського заводу тракторних гід
роагрегатів працював в Устинівському районі. В кол
госпах імені Кірова, імені Карла Маркса, імені Пег- 
ровського та імені Дзержинськоїо, в радгоспах «Са
гайдак», імені Димитрова та інших лектори заводу 
прочитали дванадцять лекцій про міжнародне стано
вище, провели три бесіди.

А концертна бригада Будинку культури імені Ка- 
лічіна поставила на полі вісімнадцять концертів. По
довгу не відпускали хлібороби з імпровізованих 
підмостків заточника заводу Е. В. Мочеїдзе, А. М. 
Травинського та інших.

Тепло зустрічали колгоспники і інші агітпоїзди 
обласного центру. З успіхом пройшли поїздки по 
Бобринецькому району агітбригади міського Будин
ку культури імені Компанійця, новомиргородських 
хліборобів обслугозував колектив агітпоїзда комбі
нату «Кіровограде?жбуй» До них, як і до всіх 
культармійців Кіровограда, що виїжджали па поле, 
після концертів підходили комбайнери, тракториста. 
доярки і, тепло дякуючи, казали: «Лін хотіли б вас 
бачити завжди Приїздіть до нас частіше!». І то була 
нзнкрнщз нагорода.

В. ОНУФР1ЄНКО, 
завідуюча відділом культури Кіровоградсько
го міськвиконкому.

МОЛОДИК КОМУНАР
10 липня 1975 року

■

га

__ риштування під сліпучо го.ц. 
' — будзаганівська

Швидкий, які 
в інструмен- 

цеху. Михайло 
центр шліф^

переможець конкурсі" токарів М. ШАРКОВ.
Фото Г. РЕЗІІІКОВА.

— З чим традиційним і з чим но
вим зустрінуться студенти іі учні Б 
третьому трудовому семестрі? — 
Таке перше запитання до комісара 
обласного штабу студентських бу
дівельних загонів В. ФЕДЧЕНКА-

— Як і завжди, найбільше турбот 
викликали комплектування колекти
вів, укладання договорів, профе
сіональне навчання, навчання з тех
ніки безпеки. У кожному загоні 
створено агіткультбригаду, лектор
ську групу, затверджено тематику 
лекцій. До цієї галузі діяльності 
цього року увага особлива — об
ласний штаб СБЗ розробив заходи 
по дальшому поліпшенню лекційно- 
пропагандистської роботи.

— Як на життя студентських бу
дівельних вплинула знаменна да
та — 30-річчя Перемоги?

— У всіх будівельних загонах 
пройшли комсомольські збори на 
тему: «За себе і за того хлопця». 
Почесними бійцями в колективи 
студентів будівельників зараховані 
герої Великої Вітчизняної війни, 
зокрема, члени підпільної організа
ції «Сітартак». Так у «Факел-75» за
рахований Михайло Громовий, у за
гоні Олександрійського медичного 
училища «Імпульс-75» — комсомо- 
лєць-підпільннк з міста Олександрії 
Михайло Олефіренко, почесним бій
цем «Філолога-75» зарахований 
безстрашний розвідник Герой Ра
дянського Союзу М. І. Кузпєцов... 
Це додає наснаги учасникам тре
тього трудового.

ІНТЕРВ’Ю „МК

ПОЧЕСНІ БІЙЦІ
„аош вбік підручники й конспекти, кррС. 

(>с. ; настали дні. коли відклаоириштування під сліпучо го.ц. 
лення й контрольні. чи фуганок, вбрання — будзагонівс^
бич небом, інструмент -Період, двадцяти дев'яти будівель:.: :а. 
спецівка. Закінчивши підготовчі Р біиц.в яр иступи.ш до р0.
гонів вузів і технікумів області,

розгрому фашизму, ДІЯЛЬНІСТЬ ком
сомолу, бойового помічника партії, 

— З яким настроєм від’їжджають 
студенти на будови?

__ Із найсвяткозішнм. Про це, До 
печі потурбувалися у вузах і техні
кумах області. Хочу згадати дяя 
прикладу хоча б один з вечорів, 
який відбувся в педагогічному іи. 
ституті. З початком третього трудо
вого” бійців привітав секретар парг. 
кому вузу С. Г. Мельїшчук. Відіме- 
ні ветеранів будівельних загонів 3 
'вітальним словом виступив учасник 
освоєння цілинних земель — нині 
викладач інституту В. В. СчотреН. 
ко. Про підготовку загону «АлЬ. 
таїра-75» у підготовчий період роз
повів Володимир Мітенко, який за 
активність у трудовому семестрі 
минулого літа нагородження Гра- 
мотою Президії Верховної Рада 
УРСР. На закінчення бійцям сту
дентських будівельних вручено ком
сомольські путівки...

бота.
— Л що стосується справ не су і о 

будівельних?.. .
— Одне з головних завдань,

“тімі кормів ЛЛЯ твариаиитва. 
Можна сказати з певністю ие 
ударний фронт роботи будівельних 
загонів. Як завжди, в центрі уваги— 
допомога сільській школі тісний 
конгакг в ідейно-виховній роботі з 
місцевими комсомольськими органі
заціями. Популярними будуть ЦЬО
ГО літа спільні зустрічі з учасника
ми Великої Вітчизняної війни, з ге
роями праці, тематичні вечори, ве
чори Відпочинку з сільською молод
дю. Лекторські групи широко Про
пагуватимуть всесвітньо-історичне 
значення Перемоги радянського на
роду V Великій Вітчизняній війні, 
керівну роль КПРС в організації

СЕРЕД ТОКАРІВ- 
ПЕРШИЙ

Трудова доблесть — XXV з’їзду КПРС!

ТАК ТРИМАТИ, МЕТАЛУРГИ!
Робочий день на заво

ді розпочинався, як зви
чайно. Тихо працювали 
верстати, переморгува
лися численні лампочки 
автоматичних пристроїв, 
зрідка перемовлялися 
робітники. Але ось із

гучномовців почувся го
лос заводського дик
тора:

«Увага, увага! Сьо
годні, другого липня, 
Указом Президії Верхов
ної Ради СРСР Світло- 
водський завод чистих

металів імені 50-річчя 
СРСР за дострокове 
виконання плану дев'я
тої п'ятирічки нагород
жено орденом Трудово
го Червоного Прапора. 
О 15.00 біля прохідної 
відбудеться мітинг».

...Здавалося, весь за
вод зібрався на мітинг. 
Така подія! Обличчя ра
дісні, горді. Кращі робіт
ники заводу з імпрові
зованої трибуни гово
рять слова вдячності 
партії, уряду за високу 
оцінку їх праці. Учасни
ки мітингу надіслали ві
тального листа Цент
ральному Комітету КПРС 
та Президії Верховної

Ради СРСР. Текст його 
зачитав бригадир пла
вильників О. В. Фурса, 
на трудовому- календарі 
якого 1978 рік.

с. тишко, 
Світло- 
ордена

плавильник 
водського __
Трудового Червоно
го Прапора заводу 
чистих металів імені 
50-річчя СРСР.

Нещодазно на Кірово
градському заводі трак
торних гідроагрегатів від
бувся конкурс токарів і 
фрезерувальників.

З самого початку серед 
токарів визначилися ліде
ри Михайло Шарков і Во
лодимир 
працюють 
тальному 
виготовив 
вальнеп бабим за 

лину, перекривши нор^Л 
тив майже вдво£. І якість" 
роботи жюрі одноголосно 
визнало найкращою.

Лише на 40 секунд гір
ший час у Швидкого.

В загальному підсумку 
переможцем став Михай
ло Шарков. Він братиме 
участь у всесоюзному 
конкурсі токарів.

Серед фрезерувальни
ків кращим виявився Іаа- 
Падурець з інструмен
тального цеху.

В. ГОЛУБОВСЬКИЙ, 
інженер по підготовці 
кадрів Кіровоградсько
го заводу тракторних 

5 гідроагрегатів.

І^АТРУСІ ІІастич виповнилося п'ят- 
надцять. Невисока, кругловида, тен

дітна, вона свої іменини відзначала не у 
світлій батьківській хаті, заквітчаній ма- 
тернпськимн рушниками, не в колі весе
лих друзів, а в неволі, у загратованому 
вагоні, що котився на каторгу у Німеч
чину.

її схопили за столом, коли сім’я сніда
ла картоплю у кожушках, без хліба, без 
солі, без олії. Зв’язали руки та й погна
ли разом з іншими бранками у Злато- 
піль, а звідти на станцію.

— МамоІ Я не поїду на каторгу! Я 
втечу!..

Прогула не одна зимова ніч. Та якось 
о четвертій годині ранку в лютому Катя 
постукала у вікно. Мати пізнала її. Як 
вирвалася вона?! Вмивала її слізьми, 
заховала у підземеллі, у погребку під 
глухою стіною...

Від Кіровограда, зі сходу від Дніпра 
в березні 1944 року вже наступали паші. 
За Кааежом гула, все наростала грома
ми канонада.

У ті останні страшні дні чорної окупації се
лом йшла остання облава ссесівпіи. Вони ви
ганяли людей із села, шукали по схованках, 
розстрілювали тих, хто переховувався.

Шестеро бузувірів зайшли в хатину Иастнчів. 
Двое повели на майдан батька. А четверо по
чали знущатись над братом. У нього не було 
ноги. Німець схопин костур і вдарив щосили 
хлопця:

— Ти партизан? Ти о наших стріляв?!
Витяглії на подвір'я. Кидали об стіну, кида

ли на мерзлу землю.
Катя чула все І не витримала. Вискочила зі 

своєї схопанкн, вхопила есесівця за груди,

вдарила його правицею в щетинисту щоку, 
потяглася до шиї.

Гітлерівець заревів, відірвав дівчину від се
бе, кинув на землю, топтав, бив чобітьми в 
груди, в боки, в спину... Дівоча кров зафар
бувала білий сніг...

Б>ла Катя з иагатьох боях. А па переправі 
вперше. Дністер розлився так, що й правого 
берега нс видно. Та їм не до того. За рікою 
йде бій, полки рідної дивізії розширюють 
плацдарм, у прорив вводяться нові свіжі час
тини.

Ш Л .... Е

І

Катрусі повернула життя начальник 
медсанбату, білява висока жінка-лікар.

— Я повинна їм мстити, — рішуче 
сказала дівчина.

Лікар замислилась. А потім:
— Візьмемо тебе до нас. У медсан

бат...
Коротким, дуже коротким було на

вчання у школі санітарок. І незмірно 
довгими були шляхи до Бесарабії.

Невисока, кругловида, здається не 
знала втоми, весь час була на передовій, 
з окопах — ніби зі своїми батьками, 
братами. Бійці в атаку — і вона з ними, 
і їм було легше, кожен знав: у тяжку 
хвилину юна санітарка, комсомолка Ка
тя Настич (у комсомол її приймали в 
213 дивізії} допоможе — обмиє рану, 
перев'яже, подасть флягу з водою.

все Гриміло, "аИбпразомуР,б"резІ°,‘ не К°Л° 
гроза. не стихала

Прибіг зв'язковий:
— Медсанбат! Ни переппапиі м» '■Р»жеД2ИР,.“йьс„

Щось гаряче б’є п грсдц — > ь
забуття... Бомба розривається біЛ м Падае у 
вибухова хвиля викидав еккчпе- машин*'- » 
дівчину на берег, майже до води пвРа*»ву 

Життя залишало її.. дл₽ „від неї відступила смерть 'важко“'"«! Втрет« 
ОСКОЛКОМ груди, Що пройиіов бНя ™ран.еиу 
кого серця, підхопили ЛУЖ Vсаміс»нь- 
ці дали їй свою кров. Вижи'-а ' подруг- Бій- 

А іут звістка з дому;
«Катю! Ми вже обсіялися. Зерно 

прислали з Росії і Казахстану Спзсиб 
тобі за листа. Як мн зраділи йому Огінь 
а в пас неначе весна» у-'-сінь,

Заступник командира дивізії пп .. і 
ні підполковник Аносов казав ій° ,,олітчастн-

Побачишся із однополчанами — I зразу я 
назад у дивізію.

— Чого?
' ~ іЯ-н^оТИМСШ У хор1* Даруватимеш солд»-

А ві'-‘<іа? Я хочу знову санітаркою бутиі 
Хіба до пісень на війні?
т~ д-мала иаД тим, що тобі найдорожче! 
Ватькікт^,/!3^ТИМ’ що бійцеві найдорожче? 
ті со Пі*? **а‘ В.оиа АО нього завжди озипаї- 
Ватг^ й Пи-~ М,,ЯУ-1І Д»і- і про дорогі
поіі У< Р°;. Полтавщину і Київ, Севасто-
мопс * п™С>' Москву й »'Іемінград, Кавказ і 
море... Про все роїкаже пісня... г - 
1^45 —.®есна- \ стрімкому ПОрВВІ

1 ч рідна дивізія визволяла Че- 
хословаччину.
, Xа"! Ш'-іччила в неповні сімнадцять -і'Г 
Насті°ОИОВИЙ П°ХІД комс°молка Катя 

вепц27-і?«Н‘М1,‘НаГО?,олами’ медалями п-- 
вонп^ііїт ЛОДОМУ- у. своєму Паячевомї 
ним і досі 3 В ПОЛЄ * Не РозлУчаетьсй 3 

лнкеьхом" иііоні‘"п3оя вч"т'я,ое V ;11 
сибірську аьгобу,. С п", “ОаіІТЬ У Н,яа' 
мольську будову і’ог ча;,а на к04'с‘ вчиться V УДппУ залпіІЧілась там. Таїїя 
Кіровограді а по?лу технікумі ”
шостому клан ИН '^'п<ола вчиться ' 
тірки. ‘ ' дзРУе мамі щс-дпя п’я'
лянівна св^хК -і,На-Чала Катерина Оме 

Батьківщину жІПі:и" Навчила любя’й 
б1'ла зброєю В пЛ‘?’,ІО Леж- Бо п5сііЯ 
ла зброєю на війц^ Батьків,«ипу Бу

НовОМирг М. СТОЯН
і »рродський район.
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скоцдснсоввііі години жкєе і ІулумОає,

Професій багато—обери свою

ГТЯ

Ю. КАМІНСЬКИЙ.

ПРОБА ПЕРЛ

►
|

I тобі, 
стоїш 
само- 
важка 

іірофе-

Коли в залі гасне світло і над сценою піднімаються 
зевка — серця сотень людей завмирають у чеканні 
прекрасного, і Д.-рус його людина, яка весь час на 
сцені, яка відкрив&є перед нами душевний світ своїх 
героїв — актор. У ці хвилини вона повний володар 
наших почуттів, думок, наших переживань... Не один 
з вас, наші юні адресати, мріс обрати цю професію, 
про це свідчить редакційна пошта. Але які шляхи ве
дуть на сцену, як • де можна опанувати акторською 
майстерністю — ці питання хвилюють багатьох вас.

Ми попросили відповісти на них народного артиста УРСР Г. Г. Семенова. Все 
в| л,оДини пройшло на сцені —- понад 40 років у театрі, понад 400 зіграних 

ролей.
Готових рецептів не існує у виборі професії, а давати їх на сідстані тим більше 

гизикоаано. Тому у цій щирій, сердечній розповіді ти не знайдеш їх. Але перед то- 
ою більше: велике життя, прожите чесно, віддане служінню мистецтву. Перед то

бою життя, високо оцінене народом. Перед тобою життя, по якому можна звіряти 
«вої Думки, плани, сумніеи^. Думай, обирай, утверджуйся.

МОЕТЕАТР

ОТЖЕ, ким бути? Яку 
професію обрати? Чи 

зумієш ти зі своїм харак
тером і здібностями 
долати ті труднощі, 
висуває та чи інша 
фесія? Чи є в тебе підста
ви зупинити саме на ній 
свій вибір?

Я недаремно ставлю 
підряд стільки запитань. 
Хай вони не лякають 
тебе, юний друже. Дуже 
важливо шукати на них 
відповідь зараз, бо саме 
вони визначають, а може 
й визначать твій вибір.

Така застережливість 
продиктована моїм влас
ним досвідом. Адже МІЙ 
шлях на сцену був далеко 
не простим, і не корот
ким. Ще в школі любив 

і художню самодіяльність, 
любив співати. Але ) 

•хто в мбі роки не любив 
' цього? Іож і не вважав 

серйозним — захоплення 
сценою. Закінчивши шко
лу, вирішив ОЗОЛОДІЇИ до
сить сучасною і модною 
тоді професією — шофе
ра. Незабаром мене об
рали секретарем коміте
ту комсомолу автопід- 
приємства.

Але, де б не працював, 
сцена вабила все сильні
ше й сильніше. Голос у 
мене був непоганий. І я 

І наважився. У 1928 році 
! успішно склав державний 
і екзамен по спеціальності 

в Московську консервато- 
і рію. Та оскільки потрібно- 
| го трьохрічного робочого 
й стажу не було, повернув- 
0 СЯ додому.

І знову самодіяльність, 
знову пісні, музика. Все 

В більше й більше стало по- 
I добатися драматичне мис- 
I тецтво. Не одразу в.ддаа 

В йому свої симпатії. Скіль- 
)'і ки було передумано без- 
й сонними ночами, скільки 

прочитано книг. Читаючи 
І Станіславського, Леоні- 

дова, Немировича-Данчен- 
й ка, я зрозумів, що сце- 
І на — важкий труд, що 

тільки він може дати пов
ії не задоволення, і привес- 
I ти до справжнього успіху.

Мистецтво — це талант, 
В помножений ча труд — 

формула абсолютна.
к І я вступив до Ленін- 
I градського технікуму мис- 
' тецтв. Спочатку навіть не 

на акторський, а ча клуб- 
•I но-інструкторський відділ. 
В Однак не полишав думки 

і потрапити на сцену. І, ко-

по
ячі 

про-

ли трапилася можливість, 
одраЬу ж поїхав на Дон
бас, де вступив до Росій
ського другого Донецько
го професіонального те
атру.

Ось тут і відкрилося пе- 
реді мною □ усій повноті
що таке труд актора, ще 
таке драматичним і зір. І 
раніше в гурту ми чита
ли, розбирали п єси. Але 
робили це прямолінійно, 
поверхово. А виявляється, 
в п'єсі за текстом є більш 
глибокий, прихований дру
гий план, що він багато 
чим обумовлює поведінку 
актора. Це цілим сз;т, і 
щоб осво.ти його, потріб
но чимало знань, сил, 
уміння.

Мені пощасіило з учи
телями. І режисер теаіру 
Валентинов, і Старші акто
ри Олександров, Терехов 
та інші приділяли мені 
чимало уваги, допомагали 
оволодіти секретами май
стерності. Вони прищепи
ли мені дуже важливу 
істину; потрібно любити 
театр в codi, а на сеое в 

театрі.
Поступово, по зернинці 

VTAUV.baeca ЦССВІД. А ЯЛіцО 
ти відданим своїм справі, 
хочеш чесно служи, и 
своєму народові, ю тобі 
неодмінно допоможуть, 
ПОМІТЯТЬ, оцінять.

З Донецька я переїхав 
до Києва, де перейшов на 
українську сцену вже як 
акіор Київського ударно
го театру. У кожному 
образі намагався знайти 
безпосередність, соціаль
ну точність. Для кожної 
ролі шукав характер. Для 
неї нагромаджував мате
ріал не тільки з книг, але 
і з щоденних спостере
жень за життям, від чого 
брав особливо багато. До 
репетицій готувався ста- 
раьно, — ніколи не хотів 
бути споживачем у ре
жисера.

Понад сорок 
працюю в театрі, 
понад чотириста 
Дарами, трагедії, водевілі, 
оперети... В усіх жанрах 
драматичного мистецтва 
спробував свої сили. Зви
чайно, як і в кожного ак
тора, є свої улюблені ро
лі. Приміром, Тарас Буль
ба' Карась із «Запорожця 
за Дунаєм», Микола Задо- 
рожній з «Украденого 
щастя», Городничий з «Ре- 

, аізора», Лука у горьків-
• ській «На дні», Швандя в 

«Любові Яровій» та бага-
■ то інших. Вони ввійшли
• не тільки в пам’ять, айв 
> усе життя. Без них я не

можу уявити себе.
ТЕАТР передовсім — 

I ' дружний колектив,
- колектив художників-од-

нодумців, які прагнуть до 
єдиного ідеалу і борю
ться за нього. Сучасний ак
тор має бути свідомим 
громадянином, патріотом 
своєї Батьківщини, люди
ною, яка розумом і 
серцем сприймає те, чому 
служить. Тільки за таких 
умов він зможе правдиво 
відобразити у своїй пзор- 
чості кресу й благород
ство радянської людини, 
її високу мораль, муж
ність, героїзм, розмах ду
мок і діянь.

Я люблю театр. І коли с. 
можна було по-іа.и життя 
спочаїку, ще з більшою, 
охотою пішов би саме 
цією стежкою. Бо ж зу
стрівся на ній з чудовими 
людьми, пізнав всі відчуі- 
тя, які роблять людину 
щасливою.

Що ж порадити 
юним друже, коли 
ти на роздоріжжі 
СТІЙНОСТІ1 Дуже 
це — акторська і 
сія. Але, якщо відчуваєш 

снопі ЛюЕои ЛО неї як- 
зрлі.Ш підкорити Себе 

творчій ДЧСЦИПЛІКІ, якщо 
відчуваєш у собі сипу 
хвилювати серця сотенв 
людей — сцена -.екає на 
тебе. ІДИ СМІЛИВО в життя 
з упевненістю, що воно 
пройде не марно, що ти 
на потрібному, важливому 
місці.

I. СЕМЕНОВ, 
народний артист У PCP, 
актор Кіровоїрадсько- 
іо драматичного театру 
імені ЛІ. «II. Кроііиїт- 
ницькоіо.

років я 
зіграв 
ролей.

ВІД РЕДАКЦІЇ: На ЧІІС.ІЄ 
ні проханії» читачів 
розповідаємо про 
навчальні заклади

ДЕРЖАВНИЙ
1 LAI PAvlbllOl О 
1ВА У PCP ШЕМ1 
ПЕНКА-KAPUl О (2520. . 
іо Ки.в, вул. Велика Підваль
на. 40) roijt акторів драма
тичною театру і кіно, режисе
рів драми і кп:о, кінооперато
рів, театрознавців. ХУІ’КІВ- 
СЬКИИ ДЕРЖАВНИЙ LH- 
СІИІУ1 МИСІЕЦГД ІМЕНІ 
1. II. КОТЛЯРЕВСЬКОЇ О 
(31CÜUJ, площа іевелєиа, 11/13) 
готує акторів драматичною 
театру, іеатру ляльок і кіно, 
pcziutcepiß драматичного те
атру і теагру ляльок, театро
знавців.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ТЕ
АТРАЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ 
(З’ЛЯМО, вул. Глінки, II) готує 
за спеціальностями; культос
вітнії робота, актор драматич- 
ною театру, актор театру ля
льок. КИЇВСЬКЕ ХОРЕОІРА- 
ФІЧНЕ УЧИЛИЩЕ (252112, 
вул. Дорогожииька, 22) ви
пускає артистів балету і ан
самблю народного ганцю. 
ОДЕСЬКЕ ТЕАТРАЛЬНЕ ХУ
ДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ УЧИ
ЛИЩЕ (2700СО, вул. Червоної 
Гвардії, 17) готує художииків- 
грнмерів, художників-бутафо- 
різ. художииків-юстю.меріь, 
театральних *-------
спеціалістів 
оформленню 
сцени.

і коротко 
театральні 

ресіїу о.іікп. 
НІС! ИІУ і
МИСГЕЦ- 
I. К. КАР- 

міс-

світлотехніків, 
по художньому 

і обладнанню

ОСОБИСТЕ І
ВСЕЛЮДСЬКЕ

Новий ромаь нашого земляка Євмена 
Дсломана «Випробування вірності», ви- 
друкузаніїїі з деякими скороченнями у 
травневому номері журналу «Дніпро»-— ■ 
ще одне важливе художнє свідчення 
невмирущого подвигу радянського вої- 
на-визволителя. Важливе, передусім, 
тому, що його азтор — безпосередній 
учасник головних подій, відтворених у 
романі. 1 хоча сповідь ведеться від тре
тьої особи, присутність автора відчуває
ться у всьому. ІДо ж наш олошіш'е, — 
у правдивому, непересічному зображен
ні психології солдата. А органічне поєд
нання побаченого очима, пережитого 
серцем і розумом з набутим життєвим 
мистецьким досвідом створює ту непід
робну авторську інтонацію, яка змушує 
читача вірити художній правді, втіленій 
в образах твору.

Роман — чимале полотно з двома ила 
нами. Перший план локалізований, і 
часі — це події одного дня і ночі. Тан
кова бригада, що входить до складу 
ранкової армії Першою Українського 
фронту у винятково складних умовах 
форсує Одер в районі німецького міс
течка Штальнау. Зовнішні події виписа
ні крупно, динамічним мазком.

Автор зосереджує увагу читача н«і 
складному і досить мінливому внутріш
ньому світові іероів. Бо, врешті, протя
гом всього твору йдеться про зберіган
ня людською u людині Людське — це 
ідеали революції, які вимріяні, иіінлека- 
ні, завойовані, цс — незрадлива і ніжна 
любов, що повернула житія у криваво
му вирі подій, це, нарешті, банківське 
почутій, яке гак несподівано (щодо об- 
сгавин) спіткало командуючого ганко
вою ирміадоіо гвардії полковника Мак 
сина іулумбаса.

На першому плані рельефни виписана 
основна фабульна колізія роману; зу 
сіріч батька і сг.на, Максима Тулумбаса 
і сапера, сержанта Андрія Чепіги. Зу
стріч виняткова за всіх умов: син пізнає 
батька, завдяки розповідям матері і ма 
леїіьксму фото двадцятих років. А бать
ко, гвардії полковник, яким щойно очо
лив танкову орні аду, не може впізнати 
енна в чорнявому, широкому в плечах 
сержант uзі. сю. ндзігь. не.відає іти його

/«-./> н.іН:і:і На иьону ииїті. -S)сі,ііииііісь, знаходять
Ці слова дають повне уяплеііня нрл 

особливу властивість ііисьмеїінітцьхогр 
світосприймання, а основі якої глибокий 
і переконливий оптимізм, що сформу
вався у жорстокій борні з запеклим во
рогом, у ствердженні вірності ідеалам 
революції, рідній землі, людині Н0 цій 
землі.

................ . .......... спрівійнсь. 
аі.іЩ'.' : ::п счпа у с.тічісіїїьке пек- 

л, майже на вірну емер і ь. .
і ось іуі всі у нас- и дію другий план 

полотна, bin необхідніш автору, щоб 
ВНСіІПлИИ. події громадянської війни, 
коли формувався характер Іулумбаса, 
кавалериста Першої Кінної. Висвітлюю
чи н багатьох місцях перший плай, пере
тинаючи ного, він підкреслює майже 
нелюдську емоційну напругу, в котрій ці

Вже моторів симфонія 
в полі.

Запливають комбайни 
в жита.

їх ведуть комбайнери 
бадьорі,

Пісня праці над ними 
зліта.

Що с краще від 'днини 
чарівної

Від турботи жнивної пори, 
Як зерно золотаае, 

добірне 
Наливає дзвінкі бункери. 
А в степу по стрімких 

магістралях, 
Мчать машини

з пшеничним
«Хліб державі»

летить
Йде врожай — 

щасливим

зерном,

полями.

щасливим юнаком. 
Люся ЦИРУЛЬНИК, 

учениця Суходоль- 
ської восьмирічної 
школи.

Дояинський район.

ФУТБОЛ

«РАДИСТ»—
«Ш0М0ТИ8»-2:2

У черговому турі чемпіона
ту України з футболу серед 
колективів фізкультури коман
да «Радист» кіровоградсько
го заведу радіовиробіп у себе 
вдома на стадіоні «Піонер» 
зустрілася з «Локомотивом» 
з міста Сміли.

Перший тайм прийшов при 
деякій перевазі гостей і за
кінчився на їх користь — Г;Ь.

Друга подосина проходила 
в обопільних атаках. В одній 
із них залізничники поруши
ли правила змагань, за що у 
їх ворота було призначено

одинадцятиметровий штраф
ний удар. Його чітко реалізу
ють заводські спортсмени—1; І.

До кіпця матчу комайдп 
обмінялися голами.

Фіпалшінй свисток пролу
пав. коли па табло був раху
нок — 2:2

і Андрій, і всі бійці та командири танко
вої бригади.

Минуле наче осяває ніч наступу, до- 
у мить, в якій життя 
людей, приймати єди 
Воно впливає на дум 
прийдешнє.’ «Невже- 

нині діється, світ не

иомагає комбригу 
і смерть багатьох 
но пірне рішення, 
ки. скеровує їх у 
після всього, що 
порозумнішає?». А, втрутившись у долю 
двох слизьких, але. ікжн-що незнайомих 
людей, минуле ВІІОсИІЬ новий сенс В їхнє 
існування, в їхню боротьбу із заклятим 
ворогом. «Сни, у мене є син, а досі и 
вважав себе вічним одинаком, як отой 
пень придорожній», — вигукує цодумки 
Гулумоас. прочитавши несподіваного 
листа від своєї І алинки. «Хотілося б до
жити до нової зустрічі з ним (батьком. 
Ю. К.). І треба зробити все можливе, 
щоб урятувати міст», — міркує Андрій 
Чепіга, знаходячись у самому пеклі.

Так минуле, нові почуття і думки, які 
воно викликало, підносить головних ге
роїв на вищу духовну сходинку. Від 
особистого — до' вселюдського — і акції 
внутрішній зміст взаємодії цих двох тіла 
пів.

Адже саме Жовтень породив новий 
інл активного гуманізму, який ще раз 
знайшов своє ствердження на полях Віт
чизняної війни. коли осі а точно виявив
ся гуманістичний характер радянсько*.^ 
вої на-визволите ля, що дорогою ціною 
платив за ствердження людського в лю
дині.

Ясна річ, у короткій рецензії ^ажіи 
зееб.чно проаналізувати складний за 
своєю структурою роман Слід лише 
сказати, що автор вміли, майже .кілько
ма мазками може змалювати цікавий 
характер, приверну і и до нього увагу і 
любов читача іісвеїі. щи безпосередній 
і винахідливіш. чиє ній, відважний Ан 
дріп Чепіга по’іюбиіься чиїачеві.

Безперечно занам’яіається смілнйч- 
Катеряна Сокіл, сіарший сержант ме
дичної служби, і небагатоєлітміий, аж- 
приііцинозиГ- начальник полігвідділ у 
бригади гвардії підполковник Виногра
дов.

— Виходить, — говорить ■іаирикіїии 
жР'^Ц1І,у Ряззицез. ал’ютау1^.. ^^'РР.1.1.1^3’..~ .

І
Î«:
FІ

ШКОЛА МАЙБУТНІХ олімпійців

450 хлопчиків’і дісчаїок віком від 6 до ІЗ років навчаю
ться в дитячо-юнацькій іімнастнчвій школі олімпійського ре
зерву, розташованій п Ізмайловському парку Москви.

Тренування юних спортсменів проводяться в двох великих 
прекрасно обладнаних гімнастичних залах під керівництвом 
14 висококваліфікованих тренерів, майстрів спорту.

Основна мета шкоти — підготовка кандидатів в збірн> 
Радянського Союзу. Багато її вихованців прийдуть на зміну 
нинішнім чемпіонати, а, можливо, А візьмуть участь в Олім
пійських Іграх в Москві.

На з н і м к у: тренер Петро Ж.ИІ ЕНЄВ виховав ,а**1х 
прославлених гімнасток, як чемпіонка івііу Софія МУРАІО 
ВЛ і олімпійська чемпіонка Ольга КАРАСБОВА. Зараз на
станови досвідченого тренера виконує топсім юний гімнаст.

Фото І. УТК1ПА. 
ДПН,

Т, а. О. редактора М. СЕМЕНЮК-



І
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Gcfepu свою професію
І F

УЛЬЯНОВСЬКЕ МІСЬКЕ ПТУ № It
оголошує прийом 

їв спеціальностями (І) 
строком навчання 1 рік): 

штукатур, тесляр, муляр- 
плитковик - облицювальний; 
електрозварювальний;

із строком навчання 
2 роки;

муляр - монтажник кон
струкцій; столяр (будівель
ний); муляр (будівельний); 
облицювальний - плйтковик- 
мозаїчник; слюсар-сантех- 
ніи,

В училище приймаються 
юнаки і дівчата віком від

учнів на 1975—1976 навчальний рік 
15 років і старша з осві

тою за 8—10 класів.
Учні перебувають на повному 

державному утриманні: забез
печуються гуртожитком, харчу
ванням, одягом, в період ііа- 
ича.чьно-внробннчої практики 
одержують 33 проценти під за
робленої суми та за успішне 
навчання заохочувальну сій- 
нендію В розмірі — 
панців щомісяця.

Зараховані п 
строк навчання 1 
тичуть загальноосвітню 
робітничої молоді, на строк на
вчання два роки — здобувають 
спеціальність і середню освіту 
за програмою училища. Ті, хто 
закінчить училище з відзнакою.

направляються па навчання 
середні і вніці учбові заклл.

Учні оволодівають, крім буді
вельної, суміжними професія
ми: дівчата професією друка
рок або швей жіночою одягу, 
юнаки одержують право на 
управління моюциклом та к!но- 
демонстрптора.

В училищі працюють гурткн 
_ __ художньої самодіяльності, пред-

10—30 карбо- . мети), спортивні секції.
Період непчання в учили

щі зараховується до трудо
вого стажу. Початок на
вчання з 1 вересня 1975 
року.

Вступникам необхідно по
дати такі документи: заяву

училищ* на 
рік оідпідува- 

ілко.іу

I В 
ІДИ.

на ім’я директора училища; 
ввтобіографію; паспорт або 
свідоцтво про народження; 
документ про освіту; довід
ку з місця проживання з 
зазначенням складу сім ї; 
характеристику зі школи; 
чотири фотокартки розмі
ром 3X4 см; 
профілактичні

Документи 
в канцелярії 
висипаються 
том.

довідку про 
щеплення.
приймаються 
училища або 
цінним лис-

Адреса училища: м. Уль
яновка, Кіровоградська об- 
ласть, пул. Леніна, 21.

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське середи« міське професійно-технічне училище Ло4 
но підготовці кваліфікованих працівників із середньою освітою

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ на 1975-1976 навчальний рік

І

ДЛЯ НАБУТТЯ ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Із строком навчання 3 роки (віком від 15 років і 
старші): токарі, сліосарі-ремонтпики. слюсарі; інстру
ментальника по виготовленню і ремонту штампів, 
прпстосузапь і пресформ. слюсарі-саптсхяіни го мон
тажу систем опалення, водопроводу, газопроводу 
та ін.;

!з строком навчання 1 рік: слюсар) механоскла
дальних робіт.

Всі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням 1 спецодягом. Тим, хто гостро по
требує, надається обладьяплй гуртожиток. Всі учні 
одержують «33 проценти віл зарплати лід час вироб
ничої практики.

Училище йде бібліотеку При клубі училища працюють 
гуртки художньої самодіяльності — коровий, танцювальний, 
художнього слоза, естрадний і духовнії оркестри, при кабі
неті гЮтіиіі технік» — гуртки технічної* творчості, Н Іірн ЯО- 
мітегі ДТСАДФ постійно працюють курси мотоциклістів.

Після закінчення учвлиша всім випускникам ви
дається диплом про одержання середньої освіти і 
присвоєння розряду, а учням, які навчалася один 
рік — атестат з спеціальності з присвоєнням розря
ду. Відмінники мають право па вступ у технікуми і 
вузи поза конкурсом.

Початок занять 1 вересня 1975 року.

Вступники до училища повинні подати такі доку
менти: заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі школи, свідоцтво про народження 
або паспорт, довідку з місця проживання, автобіо
графію, довідки про склад сім’ї та медичну (форма 
№ 286). 6 фотокарток (3X4 см).

Прийом документів щодня (крім неділі) з 9-І до 
17-7 години.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції. 20, телефон: 2-36-73, 2-37-50. \

ДИРЕКЦІЯ-

КАТЮЖАНСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № І
ОГОЛОШУЄ, НАБІР УЧНІВ 

на 1975—/976 
? іа в чалън и й р і к

.Училище готує: механізаторів, електромонтерів та 
меліораторів сільського, водного господарства з та
ких спеціальностей:

Із строком навчання 3 роки;
трактористи-Машнніетп широкого профілю і агролі- 

сомеліоративних робіт; механізатори меліоративних 
робіт; меліоратори: електромонтери сільської елек
трифікації і зв'язку; машиністи екскаваторів (строк 
навчання для демобілізованих з лан Радянської Ар
мії — 8 місяців); машиністи бульдозерів, скреперів, 
грейдерів (строк навчання для демобілізованих з лаз 
Радянської Армії 8 місяців).

Умови прийому:
Приймаються юнаки та дівчата, які закінчили 8 

Ю класів, не молодші І5 років па початок вступних 
ІСПИТІВ.

Учні, що успішно 'закінчили училище з трирічним 
строком навчання. одержують диплом про середню 
освіту і спеціальність, їм присвоюється підвищений 
розряд. Учні мають право вступати до вищих учбо
вих закладів нарівні з випускнгкамя середніх шкіл.

До заяви слід додати такі документи:
Свідоцтво про народження, документ про освіту 

(оригінал), довідку про стан здоров’я^ (форма 
№ 286). автобіографію, три фотокартки 
ного убору, розміром 3X4 см).

Учні забезпечуються:
спецодягом (безкоштовно), триразовим 

г;ям. стипендією (10—20 .карбованців па 
гуртожитком.

Демобілізовані з лав Радянської Армії, пні на
вчаються за спеціальностями машиністів екскавато
рів, машиністів бульдозерів, скреперів і грейдерів, 
одержують стипендію 85 карбованців.

Початок запять 1 вересня.
Адреса училища: Київська область, Вяшгородськмй 

район, с. Катюжанка. <
Від Києва їхати із станції «Полісся» до пл. Шев

ченка автобусом Київ — Іванків до села Катюжгліни. 
ДИРЕКЦІЯ.

CfJOinQW

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1975—1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує дипломованих спеціалістів та
ких професія: машиністів електровозів, машиніс
тів гірничих виймальних машин, електрослюса
рів. прохідників.

За роки навчання в училищі ви одержите 
диплом за спеціальністю та середню освіту, що 
дасть вам можливість вступати до вузів лоза 
конкурсом.

Училище має хорошу навчально-матеріальну базу. 
Напчання в обладнаних кабінетах, лабораторіях, на по
лігонах. в училищі « спортивний та актовий гали, ста
діон, спортпані чайаанчикм. Тут працюють гуртки ху
дожньо? самодіяльності: хоровий, драматичний, во
кальний духових інструментів, естрадний. Функціону
ють спорт сені сеьвії: з футболу, баскетболу, боксу, 
постільного тенісу, боротьби, шахово-шашкова, судно- 
мо-ельня, парашутна, стрілонька.

Зараховані до училищ» забезпечуються триразовим 
безкоштовним харчуванням, парадним одягом, спенодя- • 
гом, безкоштовно користуються гуртожитком і псіма 
комунальними послугами. а також посібниками і спор
тивним Іняентяреч. Д училинН систематично організо
вуються екскурсії і походи місцями революційної, бо
йової 1 тру іншої с-аян радянського народу.

Учні, що закінчили 10 класів, можуть Здобути 
такі спеиі.тіьнпсгг машиніста електровоза, елек
трослюсаря. Строк навчання 1.5 року. За період 
ппвпачпя виплачується стипендія в розмірі 37 
карбованців, я піл час проходження практики — 
33 пплпептн заробітної плати Учні, які закінчи
ли училище на «відмінно». направляються у ви
ші учбові чаглздя.

При вступі до учплигаа необхідно подати такі 
документи- заяву на ім’я директора, автобіогра
фію, 6 фотокарток розміром 3x4 см, довідку 
про стан здоров’я (форма 286), довідку з місця 
проживання, документ про освіїу.

Паспорт і військовий квиток пред’являються 
особисто. (

Початок заві-ь 1 вересня 1975 року.

Наша адреса: Ворошмловтралська область, 
м. Сухопольсьи, вуливя Блюхера. МСП1У А? 14.

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ
НА І КУРС НАВЧАННЯ
НА 1975—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

З відризо.м від виробництва:
будівельний факультет: архітектура, міське будів

ництво, промислове і громадське будівництво, очист
ка природних га стічних вод;

факультет міського елекгрииного транспорту: мі
ський електричний транспорт, світлотехніка та дже
рела світла, електропостачання міст;

інженерно-економічний факультет: економіка та 
організація будівництва, економіка та організація 
міського господарства.

Вступники до інституту в наступні роки після за
кінчення середнього учбового закладу, як правило, 
повинні мати стаж практичної роботи не менше 6 мі
сяців за кожен річ. коли вони де навчалися.

Без вілрпзу від виробництва
вечірній факультет: міське будівництво, міський 

електричний транспорт, світлотехніка та джерела 
світла, електропостачання міст, економіка та органі
зація будівництва, економіка та організація міського 
іосподарства.

Вступники на всі спеціальності (з відривом і без 
відриву від виробналтпаУ, крім «очистка природних 
і стічних вод» та «архітектура», здають іспити з ма
тематики (письмово та усно), фізики (усно), україн
ської або російської мови та літератури (твір), а на

спеціальності «очистка природних та стічних вод» за
мість письмового іспиту з математики Укладається 
усним іспит з хімії. На спеціальності «архітектура» 
замість письмового іспиту з математики складається 
іспит з малюнку та креслення.

Особи, які закінчили школу з золотою (сріипою) медаллю 
або одержали після закінченая середнього спеціального 
Учбового закладу диплом з відзнакою та здали на всіх гпе- 
ціальпостях, крім «очистки природних та стічних вод» та 
«архітектури», іспит з математики (письмово), а на спеці- 
алі.погіі «очистка природних та стічних вод» — з хімії (ус
но), на спеціальності «архітектура» — з малюнку на 
мінної, від наступних іспитів звіліняютьсп.

Заяви приймаються:
— на навчання з відривом від виробництва 

червня по ЗІ липня;
— на навчання без відриву від виробнічітва 

квітня по ЗІ липня.
Вступні іспити:
— на навчання з відривом від виробництва з 

20 серпня;
— на навчання без відриву від виробництва у два 

потоки: перший — в червні, другий — зі по 20 
серпня.

В липні для абітурієнтів будуть організовані без
коштовні місячні підготовчі курси.

Іногородні абітурієнти, які гостро потребують жит
ло на період роботи курсів та складання вступних 
іспитів забезпечуються гуртожитком.

Адреса інституту: 310002, Харків-2, вул. Револю
ції, 12. Телефони: 47-00-88, 43- 11-78, 45-50-59.

РЕКТОРАТ.
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ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо пп хочете одержати середню осіпту 8 набути спеціальності, 
вступайте до Бобрннецького сільського ІІТУ «V» 2

Приймаються учні на такі спеціальності: тракторпети-ма- 
шнністн широкого профілю з одержанням середньої освіти 
(строк навчання 3 роки); трактористи-машіпЛстн широкого 
профілю з кваліфікацією слюсаря по ремонту сільськогоспо
дарської техніки (строк навчання 2 роки); механізатори тва
ринницьких ферм з кваліфікацією електромонтера з одер
жанням середньої освіти (строк иавчайья 3 роки); тракто- 
рястп-машиністп ПІ класу (строк навчання І рік); тракто
ристи- машиністи ІП класу (строк навчання 8 місяців); кова-

лі-газозварюзальпикн (строк навчання І рік); майстрн-на- 
лалчпки для технічного догляду за машинами і обладнанням 
тваринницьких ферм (строк навчання 6 місяців); слюсарі по 
монтажу, експлуатації і ремонту обладнання тваринницьких 
ферм з кваліфікацією епеьтромовтера (трирічний строк на4 
вчання з одночасним здобуттям загальної середньої освіти); 
механізатори тваринницьких ферм з кваліфікацією електро
монтера (трирічний строк навчання з одночасним здобуття?-« 
середньої освіти).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

—
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

Л К СМ У. г. Кировоград.

316050. ГСП Ніроео. рад 50. вуп. Лунзчарськсго, 26. 
Телефони: відпопідепьчого секретаря та відділу 
комсомояьсьисго життя — 2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Зам, № 13303.

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

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

Б К 01048. Індекс 61197, Тираж «59 000.

П училище приймаються юнаки І діг.чата.

На трирічний срок ііаччаннл приймаються особи після зя- 
мінченип ? класів.

На дворічне І річне навчання приймаються особи з оспітою 
за 8-ю класів.

Для вступу необхідно подати такі документи: документ 
про освіту, свідоцтво про народження (або паспорт), довідку 
з місця проживання, характеристику зі школи. З фотоязргки 
розміром 3x4 см.

Адреса училища: 317220, Кіровоградська область, 
м. Ьобринець, вул, Димитрова, 1. ОСПТУ № 2.
Z
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