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! Контрольный экземпляр!

Величезний вклад у цю благород
ну справу вносить радянська наука 
і техніка. Вчені, конструктори, ін
женери, техніки і робітники озна
менували завершальний рік дев’я
тої п'ятирічки новими досягнення
ми в дальшому вивченні і освоєнні 
космосу. Успішно проходить робота 
другого екіпажу радянських космо
навтів па борту орбітальної науко
вої станції «Салют-4». До планети 
Венера стартували автоматичні кос
мічні станції «Венера-9» і «Венера* 
10». Проводяться дослідження Мі
сяця і навколомісячного простору 
автоматичною станцією «Лупа-22». 
В інтересах науки і народного гос
подарства регулярно запускаються 
в космічний простір супутники 
зв’язку, метеорологічні та інші су
путники.

Центральний Комітет КПРС, Пре
зидія Верховної Ради СРСР і Рада 
Міністрів СРСР сердечно поздо-
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У чешім, конструкторам, інженерам, технікам, 
і робітникам, усім колективам і організаціям, 
які брали участь у підготовці і здійсненні 
польоту радянського космічного корабля 
„Союз-19“' спільно з космічним кораблем США 
„Аполлон“, радянським космонавтам 
тонариніам «Леонову Олексію Архипоііичу 
і ІІубасону Валерію Миколайовичу

Дорогі товариші!

Все людство з захопленням сте
жило за видатним експериментом у 
космосі — спільним польотом ра
дянського корабля «Союз-19» і 
американського корабля «Аполлон». 
Вперше в історії здійснено стику
вання космічних кораблів двох кра
їн, випробувано в дії позі засоби 
стикування з метою гарантування 

. .безпеки польотів людини’ в косміч
ному просторі, проведено астрофі
зичні, медико-біологічні, . техноло
гічні і геофізичні експерименти.

Політ космічних кораблів СРСР і 
США є значним кроком у розвитку 
радянсько-американського науко
во-технічного співробітництва. Йо
го успішне здійснення відкриває но
ві перспективи спільної роботи різ
них країн у мирному освоєнні кос
мічного простору.

Центральному 
ітетові КПРС, 

Президії 
Верховної Ради СРСР. 

Раді Міністрів СРСР
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ровляють вас, дорогі товариші 
Олексій Лрхпповнч Леонов і Вале
рій Миколайович Кубасов, з бездо
ганним виконанням завдання Бать
ківщини. Ми також відзначаємо ви
соку майстерність американських 
космонавтів Томаса Стаффорда, 
Вснса Брапда і Дональда Слейтопа 
і вашу спільну дружну роботу.

Палко поздоровляємо вчених, 
конструкторів, інженерів, техніків, 
робітників, спеціалістів космодрому 
і командно-вимірювального ком
плексу, всі колективи і організації, 
які забезпечили підготовку і прове
дення польоту космічного корабля 
«Союз-19», виконання відповідаль
ної програми спільного радянсько- 
американського експерименту.

Бажаємо всім вам. дорогі това
риші, нових великих досягнень в ос
воєнні космічного простору в ім’я 
міцного миру па землі, в ім’я про
гресу людства. .

k

Доповідаємо:

21 липня 1975 року після успішного виконання 
програми польоту спускний апарат космічного кораб
ля «Союз-19» здійснив посадку в заданому районі 
Радянського Союзу.

Нам припала велика честь брати участь у першому 
в історії людства спільному польоті космічних ко- 
раблІЕ двох країн — СРСР і США. У цьому важли
вому для справи миру і прогресу всіх народів землі 
космічному польоті нас надихала висока оцінка пра
ці вчених, конструкторів, робітників, космонавтів і 
теплі слова привітання товариша Л І Брежнєва.

У ході польоту вперше були здійснені стикування 
космічних кораблів: радянського — «Союза» і аме
риканського — «Аполлона». Всі системи, обладнання 
і наукова апаратура космічного корабля «Союз-19» 
повністю забезпечили виконання запланованих робіт.

Палко дякуємо Центральному Комітетові КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР і Раді Міністрів 
СРСР за виявлене

Екіпаж корабля 
дань Батьківщини.

нам довір’я.
готовий до виконання нових зав-

Командир корабля ЛЕОНОВ, 
бортінженер КУБАСОВ.

______________________Л. БРЕЖНЄВІ

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАПІ ЄДНАЙТЕСЯ!

М. ПІД ГОРНИЙ о. кос И ГІН

і

ЧЕТВЕР, 24 липня 1975 року Ціна 2 иоп.

градського ОБКОМУ АКСМУ

Рік видання XVI 
Не 88 (2036).

ДРУЖНІ!
звязки 
МІЦНІЮТЬ
У Москві 20 липня закінчи

лася триденна зустріч радян
ської І французької молоді. 
Вена була організована това
риствами «СРСР — Франція» 
і «Франція — СРСР». У рам
ках заходів, присвячених 30- 
річчго Перемоги над фашиз- 
мем’, Учасники зустрічі обго
ворили питання європейської 
безпеки, ролі молоді в її зміц
ненні. Юнаки і дівчата Радян
ського Союзу і Франції особ- 
іінко відзначили роль радян- 

- сько-французьких відносин у 
розрядці напруженості в Єв
ропі і в усьому світі. Вони 
знову підтвердили свою вір
ність дружбі народів обох 
країв 1 підтримку курсу на 
співробітництво і згоду.

КОЛЕКТИВ 
ТЕСЛЯРІВ—ПЕРШИЙ

Переможцем соціалі
стичного змагання серед 
будівельних бригад за 
другий квартал став ком
сомольсько - молодіжний 
колектив теслярів БУ 
№ 2 тресту «Олексан-
дріяйажбуд» (бригадир 
Г. Патманіді, гсупкомсорг 
В. Скрипник).

За кращі Результати в 
соціалістичному змаган
ні колективу буде вруче
но перехідний Червоний 
прапор міськкому ЛКСМУ

В. БЕЗПЕЧНИЙ, 
інструктор відділу 
комсомольських орга
нізацій Олександрій
ського МК ЛКСМУ.

ГАЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

СЬОГОДНІ

ПОПЕРЕДУ

Володимир ЛАПЧУК кс. їси імс 
пі їлліча Гайворонського району. Памо 
лотив 10 015 центнерів зерна

Андрій ГАЛУШКО — колгосп v-Укра 
їна* Новоархангельського району — 
8021.

Станіслав СТОРОЖУ К — колгосп 
«Більшовик» Гайворонського району 
— 7729.

Григорій МЕЛЯ -- колгосп «Роди 
на» Ульяновського району — 7646.

Володимир ЛЕВИЦЬКИЙ — колгосп 
імені Карла Маркса Ульяновського ра
йону — 7345.

Володимир БЕЗПАЛКО — колгосп 
імені XXI з’їзду КПРС Бобрннецькоро 
району — 7271.

Анатолій МАНІТА — колгосп імені 
Фрунзе Ульяновського райоиу — 7152.

Григорій СТОРОДУ БОВСЬКИЙ — 
колгосп імені Леніна Ульяновського ра
йону — 6993.

Володимир П1АНДРУК. — колгосп 
«Дружба» Долинського району — 6628

Володимир ЛУЦЕНКО — колгосп 
«Дружба» Вільшавського району — 
6574.

Анатолій КОЛІСНИЧЕНКО — кол
госп імені Фрунзе Ульяновського раііз 
ну — 6535.

Володимир КОВАЛЕНКО колгосп 
імені Фрунзе Олександрійського району 
— 6383.

Володимир ШПОРТКО — колгосп 
імені Леніна Ульяновського озйону — 
6363.

(Кор. ТАРС).

ВАЛЕНТИНА КРАСУЙ ПРИЙШЛА НА СВІТ.’ІОВОД СБКИП 
ДЕСЯТИРІЧКИ 1 ПРАЦЮЄ В БРИГАДІ 110 ЗАЧИСТЦІ 
ЩОЗМІНИ МОЛОДА ВИРОБНИЧНИЦЯ ПЕРЕВИКОНУЄ 
ЧИНА ПІДВИЩУЄ В МИРГОРОДСЬКОМУ КЕРАМІЧНОМУ, 

НА ФОТО: ВАЛЕНТИНА КРАСУЙ (на передньому плані).

КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД Б И-71 РОПІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 
майолікових виробів, яку очолює віра мовили 

ВИРОБНИЧІ ЗАВДАННЯ СВОЮ КВАЛІФІКАЦІЮ ЧІВ 
ТЕХНІКУМЕ

Фото В. КОВПАКА.
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В ЗАСІКИ 
БАТЬКІВЩИНИ

Завершилися жнива 
ранніх зернових в Улья
новському районі. Хліба 
зібрали на 22008 гекта
рах, намолотили понад 
7 тисяч, а у державні за
сіки засинали 400 тисяч 

-центнерів хліба.
У соціалістичному змаганні 

передові жниварі добилися ви
соких показників. Другу поло
вину жнив попереду весь час 
йшов жнивний загін А. Звени
городського з колюспу імені 
Фрунзе, який утримував пере
хідний Червоний прапор рай
кому партії. З такою ж від
знакою підійшов до фінішу і 
комбайнер цього загону 
І'. Козішкурт, який на ком
байні СК--І намолотив понад 
10 тисяч центнерів зерна. Ви
сокі намолоти і у досвідчених 
комбайнерів О. Савранчука, 
О. І афіца, Л. Марченка’ з кол
госпу імені Фруїгзе, В. Скоб- 
лика, Л. Блідпра з колгоспі 
імені Леніна. А. Воропіпсьио- 
го з колгоспу імені Карла 
Маркса, І. Олійника з кол
госпу «Родина».

Не набагато від досвід
чених відстали комсо
мольсько - молодіжні екі
пажі, яких на косовиці 
ранніх- зернових було 
більше тридцяти. Удар
ною працею відзначались 
Володимир Левшіький, 
Григорій Меля. Григорій 
Стародубовськнн, Анато
лій Коліеиичепко та Ана
толій Маніта. На їх ком
байнах під час жнив ма
йоріли перехідні червові 
прапорці райкому комсо
молу.

Жнива в районі про
йшли ‘організовано, на ви
сокому рівні. Велику тур
боту проявляли комітети 
комсомолу господарств, 
турбувалися про побутові 
умови, налагодження со
ціалістичного змагання.

Л. ШУТКО, 
працівник іазети «Ле
нінець».
Ульяновський район.

„ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ“

КЕРМО-
У НАДІЙНИХ 
РУКАХ

У тракторній бригаді № 3 колгоспу «Росія» кож
ний третій механізатор комсомольського віку. Проте 
молоді працюють не гірше від ветеранів, і головне, 
що всі вони прагнуть внести вагомий вклад у здо
бутки колективу.

Поталанило Станіславу Галібі. Він став помічни
ком у дворазового чемпіона серед орачів України 
Володимира Майданника. З перших днів досвідчений 
механізатор помітив у юнка особливий потяг до 
знань, відчувалося, що Станіслав хотів усе збагнути, 
усе запам’ятати. Проте не вдавалось. Володимир Фе
дорович говорив юнаку:

— Бути хліборобом — значить досконало знати 
техніку, вміти нею володіти, дружити з агротехні
кою...

Комсомолець Станіслав Галіба закінчив курси ме
ханізаторів, склав екзамени і лоьернуься в свою 

тракторну бригаду. Об’єдналися колгоспи. За раху
нок четвертої тракторної бригади поповнили машим- 
нотракторниЙ парк у Яблунівці. Ось тоді аа Стаяі- 
ечавом і Анатолієм Сушком закріпили Т-74. Хлопці 
відремонтували дещо в двигуні, полагодили інші вуз
ли. З перших днів весни були в полі, а нині іурбио- . 
ться про врожай наступного року.

У бригадира .механізаторів В. А. Петренка ріріа- >. 
лиси, що Станіслав готує грунт під сівбу озимих. Па ’ 
полі два потужних Т-74. За кермом трактора, що 
лущить стерню, Володимир Федорович Манданішк. 
Поряд — Т-74 з плугом. Впевнено веде його Стані
слав. Ось агрегат виїхав на розворотну полосу, плуг 
піднявся. Зроблено поворот і леміші плавно врізали
ся в чорнозем.

— Добре оре Станіслав, — робить висновок. Во
лодимир Федорович.

Сказано з теплотою, з гордістю за те, що його 
учень успадкував усе найкраще, що в почерку моло- • 
.того тракториста є і ного заслуга. Гак, наставник 
може гордитися своїм учнем.

А іцо говорить сам Станіслав?
— Хочу бути досвідченим механізатором. _ Таким, 

як мій наставник Володимир Федорович Майданних. .(
У обох механізаторів уславленого колективу Одне ЦІ 

прагнення — бути завжди на правому фланзі боро- г. 
тьбн за високі врожаї. і

а. мосін. ;
Новоукраїнєький район.

НА ФОТО ВГОРІ: ДВОРАЗОВИЙ ЧЕМПІОН СЕРЕД ОРАЧІВ 5 КРАЇНИ ВОЛОДИМИР 
МАЙДАННИХ ІЗ СВОЇМ ВИХОВАНЦЕМ СТАНІСЛАВОМ ГАЛ1БОЮ; ВНИЗУ. АГРЕ
ГАТІ! ДОСВІДЧЕНОГО .МЕХАНІЗАТОРА ТА ПОЮ УЧНЯ НА ІІО.ТЇ ПОРЯД.

Фото М. ЧАИКОВСЬКОГО.

ударних комсомольських будовах

8 \ЛГ>ОІ!І

□ РЕПОРТАЖ
Як хмарочос постає серед степу 

Куцівський елеватор. Корпуси його 
видно так далеко, що на під’їзді до 
села ще довго здається, ніби вони 
одні — ці казкові велети, зведені 
людиною у височінь — стоять се
ред неозорої рівнини. Біля воріт 
величезний щит сповіщає: «Ударна 
комсомольська будова респуб
ліки».

Хвилюючу подію переживають за
раз тзорці цього гіі антського даху 
для хліба. Нещодавно тут був підпи
саний акт про введення в експлу
атацію першої черги новобудови. 
Ось як коментує цю подію началь
ник пересувної механізованої ко
лони № 139 тресту «Південелева- 
торбуд», колектив якої зводив еле
ватор, М. П. Попов:

— За планом ми повинні були 
здати в експлуатацію ггершу чергу 
елеватора загальною місткістю на 
сорок одну тисячу тонн зерна в 
першому півріччі. Ставши на вахту 
на честь наступного з’їзду партії, 
будівельники і монтажники розгор
нули соціалістичне змагання і ус
пішно вклалися в усі намічені стро
ки будівництва. Замість сорока зда
ли в експлуатацію ємкості на шіст
десят тисяч тонн.

До першої черги увійшли: робо
ча башта, три силосні корпуси, пов
ністю всі комунікації, під'їзні шля
хи, підсобно-допоміжний корпус, 
котельна, пожежний пост, насосна 
станція, водонапірна башта, під
станція, об’єкт прийому зерна авто
транспортом.

З неприхованим задоволенням покату
вав ці об'єкти старший пиконроб Куціп- 
ської будівельної дільниці В. І. Долгов,

Надворі — спека, а у ве
личезному силосному кор
пусі — привітна прохоло
да, запах розчину і фар
би. Десь згори, навіть не
помітно саме звідки — та
кі тут розміри і масштаби 
— спустився гурт дівчат. 
Це штукатури. У них тіль
ки-но закінчилася зміна. 
Люба Посесор — одна із 
кращих штукатурів — за
лишила робоче місце ос
танньою. Щозміни брига
да, в якій нона працює, 

перевиконує свої завдання, бо тут на бу
дові, дівчата вперше по-справжньому пі
знали ціпу часу. Слідом за останніми 
квадратними метрами укладеної ними 
штукатурки починалися монтажні роботи, 
то ж від них в чималій мірі залежали 
темпи здачі окремих дільниць ком
плексу.

Найхви.тюючіший день на будові 
— пуск першої черги — незабут
ньою подією увійшов в життя Лю
би Посесор, теслярів Анатолія Бой
ка, Ізана Цибулищенка і десятків їх 
товаришів. Ранок того дня починав
ся незвично — багато гостей при
їхали на будову. І хоч комісія дала 
«добро» на пуск, та найвідповідаль
ніша хвилина була попереду і від 
неї залежало визначити, чим успіш
но зав язаний весь технологічний 
цикл.

Перші п’ять машин з хлібом но
вого врожаю застигли в чеканні. 
Помахом руки головний інженер 
обласного управління хлібопродук
тів дає знак передній в їхати на 
автопідіймач. Ще мить — і натискує 
кнопку на пульті підіймача голов
ний інженер Куцівського елеваторз 
А. М. Фролов. Як естафету від 
пункту до пункту передають зерно 
на всьому шляху його обробки. Всі, 
хто на був зайнятий біля пультів і 
механізмів , зібралися і з хвилю
ванням чекали заключного слова 
комісії. Адже для багатьох будова 
стала не лише черговим місцем ро
боти, а й місцем утвердження в ко
лективі, '

Сьогодні слова щирої подяки і визнан
ня можна почути на адреси членів ком
сомольсько-молодіжної бригади штукату
рі.'» Миколи Чистільова і їх суперників 
но змаганню — бригади монтажників 
Василя Іуляка, муляра, кавалера орде
на ірудового Червоного Прапора, на- 

сгавинка молоді Івана Яковича Лисенка. 
Республіканська комсомольська стала 
кузнею кадрів для новобудов країни. Це 
тут були підготовлені два загони моло
ди« робітників, икі поїхали на Всесоюз
ну.ударну комсомольську будону БАМ.

Перша черга Куцівського елеватора дів 
ритмічно, сьогодні вона працює на за
вершальний рік п’ятирічки. Пропущено 
вже по всьому ланцюгу технологічного 
комплексу перші сто тонн зерна. 1 ще 
довго ті, хто зводив цей красивий веле
тень. будуть говорити «моя будова», 
«.мій елеватор». Коли від'їздив пістя 
зміни останній автобус із будівельника
ми, я спитала наладчика управління 
«Мельмонтаж» Михайла Абрамова про 
йото настрій, викликаний пуском:

— Це мій третій елеватор. Здава
лося, звикнути можна до таких по
дій, а я хвилювався, як новачок. Ми 
з хлопцями попрацювали на совість 
перед пуском. З одного боку стро
ки підганяли, а з іншого — совість 
зобов'язувала, що шзидше треба 
кінчати наладку. Ну, а як ввімкнув 
вперше підйомник, тремтіла рука.

«Совість зобов'язувала»... Це за 
її велінням їхали молоді ентузіа
сти на будову, це вона вела до ра
дісного дня пуску першої черги. 
Совість і честь робітнича замолоду.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 
І Іовгородківський район.

КОНЦЕРТ
ДЛЯ' . - .
БУДІВЕЛЬНИКІВ

Кілька днів в Гайворонському 
районі перед трудящими виступали 
учасники самодіяльного народного 
ансамблю танцю «Юність». Свій 
перший концерт вони показали на 
ударній комсомольській будові об
ласті — Сальківському цукрозаводі, 
який нині реконструюється. Тепло 
зустрічали самодіяльних аматорів 
будівельники, монтажники, теслярі, 
електрики, запрошували гостей при
їздити до них частіше. Ансамбль 
«Юність» виступив також перст хлі
боробами колгоспу «Україна» в се
лі Хащуватому та колгоспу імені Ча
паева в селі Казавшій.

В. БОДНАР, 
інструктор Гайворонського РЦ

ВІД ЧОГО УСПІХ?
До недавнього часу про цей колектив було мало 

відомо. Знали тільки, що є у Вільшанці промкомбі
нат і що є в ньому швейний цех. А ось останнім ча
сом почали про нього говорити багато — в районній 
газеті, по місцевому радіо. І говорити є про що. Ко
лектив за чотири роки і п'ять місяців викопав п'я
тирічку. 15 порівнянні з 1971 роком збільшив випуск 
продукції на 243,8 процента.

Як ми добились успіху? — Дівчата трудяться 
старанно. Дружці всі. І це, по-моєму основне, —го
ворить майстер цеху Ю. К. ПустоБиг.

Юлія Климівда пам'ятає цей цех майстернею, в 
якій працювало п ять швей. А зараз тридцять вісім, 
іридцягь вісім дівчат і жінок, молодих, в основному. 
iLlypa Заніздра і Галя Федорова комсомольського 
вік\, а їх вже поважано іменують нистагникамн м.> 
лоді Бо ж нікуди не дінешся, колектив жіночий ~ 
а значить багато швеи тимчасово не працюють через 
відпустку по догляду за дітьми. Тому доводиться 
весь час набирати новачків. Але тут ніхто не пам'я
тає випадку, щоб новоприбулому не сподобались у 
цьому коле ч ІІ1Б1 Ос» тільки-но після школи прийшлі 
с’ь?д.і аля Сіупак. Захріпши: за нею зовсім молоду, 
але досвідчену швею Таню Драіідаяуш. Вона іюана- 
исмн.та І, алю з технологією пошиття швейних нпро- 
оіз, і з л легкої руки дівчина в першкп же день вклю
чилася в роботу. Виготовлений нею е цеп день ПІДО
ДІЯЛЬНИК, зона впізнала б, мабуть, серед тисяч. Хви- 
ж^кочт ЯК tla екзамені: зараз Юлія Климівна (вона 
ж 1 контролер) буде оглядати його.
п:мГтчч™іі?П вн.триманЛ ~ коментує, прискіпливо 
придивляючись і приміряючи, — і робота чисті — 
Х°єР7а\^(ГЧШІІ- А Т3’ СЯЮЧІ!

Л‘Є за машиїеку, приступає до іншої роботи. 
Be-»nep?pnHoro,'cTVho rUin3> w~*°' жаг>ка ’ гамірно. Гамірно віл 
хові швеї. нелегко вис"ітТо*?ці ";гладннх- К0ЖН0М> pv 
полотном. Та ііича, і «А отак Ш ий день. игиуьшікь над 
швея цеху Меланів Боавд бНи?”' прнзввч»‘*1«сь. Найкраща 

насправді — всьогопцюєИ Віпа^Чп3* нр’"н1!К’в тут багате. А 
лина Куріпчак. Всі ipCt ~ v >г.,,ОВГЗ,н' Та,,я Ocetpor.a і Г*- 
вонн забезпечують роботою пі, h ‘ кочуніспічітеї праці. Це 

С,.х,.л, „ ‘ н’ Qetb ш»енннй цех.
’-їхкотять машинки. В кінні по- • 

свою продукцію на контроль К Л Я,ВЧата 2ЛаЮП> 

пс’УКВі™ишІЇХо,,|^Х.^'пИ* ште.й,гог0 
грджепо. А від цБ0Г0 І b Дружке і зла-

емт, Вільшанка, Г. І6АНЧЕНКО.
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пропаган- 
класиків 

ленінізму

КОМСОМОЛЬЦЯМ-ПІДПІЛЬИИ-

на
району Кіровоградської

Креслення про-

репортер

VI ЛІТНЯ

Спартакіада
народів СРСР

ЗМАГАННЯ
НА ВОДІ

ме*

В. МАШУК, 
старший інструктор 
обкому ДТСААФ,

першорозряд-
Володимир Утепков,

і глянути вгору но 
— сліпило очі від 
здавалося: хтось взяв 
наш степ сліпучо-яс-

Кіровоградський обласний комітет ЛКСМ Украї
ни. обласна організація Спілки архітекторів CPCV 
оголошують відкритий конкурс на створення проекта 
меморіального комплексу 
кам, які діяли у роки Великої Вітчизняної війни 
території Голованівського 
області.

УМОВИ КОНКУРСУ
Пам'ятник повинен від

творювати героїчний по
двиг юних підпільників в 
грізні роки війни, стійкість 
і мужність молоді в боро
тьбі з німецько-фашист
ськими загарбниками, по
винен хвилювати сучасни
ків, викликати в них гор
дість і захоплення подви
гом тих, хто ціною життя 
завоював щастя для ра
дянського народу.

Меморіальний ком
плекс буде споруджений в 
селі Красногірці Голова- 
нібського району, де геро
їчно боролися з ворогами 
підпільна комсомольська 
організація «Спартак».

Учасники конкурсу над
силають проекти меморі-

ального комплексу в та
кому обсязі: генеральний 
план у масштабі 1:500. Ма
кет пам’ятника у масшга- 

Поясшоваль- 
висвітлеїшям 
вартості па-

бі 1:50; 1:25. 
на записка з 
кошторисної 
м’ятника.

ПРИМІТКА.
екту повинні бути виконані на 
ватмані, наклеєному на під
рамники або картон.

За кращі проекти, наді
слані на конкурс, будуть 
присуджені такі премії:

Одна перша премія роз
міром 300 карбованців, 
присуджується за проект, 
який рекомендується жю
рі конкурсу до здійснення 
або прийнятий за основу 
для дальшого проектуван-

ия меморіального ком
плексу.

Одна друга премія роз
міром 200 карбованців.

Одна третя премія роз
міром 100 карбованців.

Проекти надсилаються на 
конкурс під девізами. До про
екту додається закритий кон
верт під тим же девізом з вка
заними прізвищем, іменем та 
по батькові автора, віку, міс
ця роботи, його адреси. Про
екти повинні бути представле
ні не пізніше 1 листопада 
1975 року в обласний комітет 
комсомолу на адресу: м. Кі
ровоград. ву.т. Карла Марк
са, 41, обком ЛКСМ України.

Девізні конверти до пре
мійованих проектів від
криваються на засіданні 
жюрі.

Результати конкурсу і 
прізвища авторів будуть 
опубліковані в газеті «Мо
лодий комунар»,

Присвячую вам, мамо.

ПІСЛЯ РОБОТИ 
В БІБЛІОТЕКУ

читачі 
сіпь-

Найактивніші 
Журавлинської 
Ської бібліотеки — мо
лодь колгоспу імені Мі- 
чуріна. Після роботи 
йдуть сюди юнаки й 
дівчата, щоб поговорити 
про літературні новин- 
(ки, поділитися вражен
нями від прочитаного. 
Завідуюча бібліотекою 
Марія Зозуля. добре 
Ікаючи смаки кожного, 

дасть хорошу 
запропонує ці-

Марія Зозу: 
доаючи смак 
завжди 
пораду, 
каві книги.

Чудовою 
дою творів 
марксизму - 
стали виставки «З ленін
ською партією — до но
вих вершин» та «Украї
на на трудовій вахті за
вершального»,

Л. ПОЛІЩУК, 
сількор, 

с. Журавлинна, 
Голованівського району.

„РАДИСТ 
„ЧІІАХТАР“ 
0:0

Комаида «Радист» Кіро
воградського заводу радіо- 
внробів матчем з олексан
дрійським «Шахтарем* роз
почала друге коло чемпіо
нату Украй п з футболу се
ред колективів фізкультури. 
Як відомо, перший поєди
нок цих колективів закін
чився перемогою Гірників 5“ 
2:1'. Тому звітна зустріч, яка 
проходила на стадіоні «Пі
онер» обласного центру, бу
ла принциповою ще й тому, 
що обидві команди після 
першого кола мали однакс- 
ну кількість очок — по сім, 
і очолювали турнірну таб
лицю шостої зони.

Мзтч розпочався обопіль
ними атаками, але добра 
гра захисних ліній не даг 
можливості відкрити раху
нок. На відпочинок суперни
ки виходять при результаті 
0:0.

Другий тайм також не 
бажаного успіху. Де- 

Тносто хвилин боротьби не 
дали переваги жодному ко
лективу. Суддівська коле
гія зафіксувала нульову ні
чию.

Отже, земляки записали у 
свої активи по одному очку 
і ззраз мають по вісім і 
очолюють турнірну таблицю, 

В- ШАБАЛІН.

Водно-моторний спорт. У 
Дніпропетровську пройшли 
фінальні республіканські 
змагання по програмі VI 
літньої Спартакіади народів 
СРСР і на Кубок Радян
ського Союзу Української 
зони. В цих змаганнях взя
ли участь і збірні команди 
нашої області.

Високі технічні результа
ти показав вихованець мор
ської школи ДТСААФ. пі- 
лот-інструктор Кіровоград
ської школи вищої льотної 
підготовки 
ник 
які.й виступав на глісері 
Р-І і завоював срібну і 
даль. На цих змаганнях вів 
виконав норму кандидата в 
майстри спорту. Його това
риші по команді майстер 
спорту Ват ерій Бобов і Ва
лерій Третяк також висту
пили з успіхом на своїх 
суднах, зайнявши відповід
но четверте і п’яте місця, а 
юнак Валерій Беліков . на 
моточовні класу СА-250 ку
бічних сантиметрів став тре
тім призером.

В командному заліку на 
Кубок СРСР кіровоградці 
завоювали четверте місце, в

VI Спартакіади 
восьме.

Судиомодельпий спорт. На 
обласних змаганнях в місті 
Кіровограді взяло участь 17 
команд з міст і районів об
ласті. На змагання були 
представлені 61 модель вій
ськових кораблів, підводних 
човнів і яхт різних класів.

Переможцями в особисто
му заліку по класах йодо
лів стали Ігор Коліспичеи- 
ко, Олексій Гай-Воронський, 
Сергій Лвдєєв, Олександр 
Сепгурин, Юрій Федуп, Ста
ніслав Стецовський — всі з 
міста Кіровограда, Костян
тин Мельник із Гайвороп- 
ської СШ № 1, Олександр 
Мухтасаров із Олександрій
ської середньої школи № З, 
Анатолій Дудук із Олек
сандрійського Палацу піо
нерів.

В ході змагань Станіслав 
Стецовський виконав норму 
майстра спорту, а Валерій 
Король. Віталій Глухов і 
Ігор Коліснії чепко стали 
кандидатами в майстри 
спорту. Відрадно те. що де
сять юнаків виконали нор
ми другого спортивного 
розряду. Велика заслуго в 
ціому їх тренера Олексан
дра Крючксва. який зараз 
готує команду України па 
фінальні змагання VI літ
ньої Спартакіади пародія 
СРСР.

В загальнокомандному за
ліку приз обласного комі
тету ДТСААФ завоювала 
команда Кіровського райвно 
обласного центру, а призи 
облвно дістались колективу 
Гайворопської середньої 
школи № I і школярам Олек
сандрійського Палацу піо
нерів.

дощу просить 
каже наша мати.

Я сіоіо у дворі, як обварений. Спека 
й задуха страшна, все від сонця ховає
ться в тінь. 1 я б заховався, так треба 
воду матері підносити. Джульбарс; той 
хитріший, він заліз собі в будку і тільки 
язика висолопив; видно, як вій хлепче її 
хлепче язиком сухе повітря. Кури в по
лільник, в дерезу позалазили і гам важ
ко дихають. Соняшники у нас перед вік
ном листя своє пообвішували. 1 хоч лис
тя молоде, воно прив'яло, в грубки згор
таються. Я несу воду іі чую: земля у ме
не під ногами тріскається і гак пече, ні
би я па жаровню ступаю. А над стеном, 
в гарячому повітрі, немовби синє полу
м'я пересипається, і кожна долинка 
вщерть залита розплавленим маревом.

— Д)шно! — каже мати і поглядає на 
небо.

Вона підмазує хату і тільки 
проведе мокрим віхтем по сті
ні, як глина одразу її підсихає, 
просто у неї під руками.

Мати з тривогою поглядає 
на небо.

Зранку небо було біле й сухе, за
лите сонцем, 
можна було 
блиску. Мені 
за й накрив 
грави.м ковпаком з емалі. Така ти
ша, такий пекельний спокій стояв 
під тим ковпаком, що мати каза
ла: хоча 6 градобою не пригнало.

Трава, дерева, хати — все наче 
завмерло на сонці, все никло додо
лу, прибите сірим пухким пилом, 
все важно й стомлено до чо
гось прислухалося. 1 от воно почалось. Якась 
тінь, якась тривога, якийсь ледве помітний рух 
сколихнув повітря. Замерехтів у небі сухий, 
сріблястий пил. А потім схопився і пробіг кур
ною дорогою легенький вихорець. За ним по
гнався дужчий, звиваючись вгору крутою 
свічкою. Джульбарс, що спав у будці, проки
нувся і сонним оком глипнув на обрій, немов
би спитав мене: «А глянь, Льонь ко, що ноно 
там в світі робиться».

Я глянув.
Вставала над степом хмара, вставала 

над заходом чорна п з;Гжка. 1 пливла за 
нею темрява. А під хмарою кипіли білі 
вихорці. Почулось далеке її глухе погри
мування. Воно було ще зовсім м'яке її 
лагідне. Так буркотять, потягуючись у 
своєму лігві, малі тигренята. Однак се
ло стривожилося. Кури засокотіли, а по
тім, незграбно розпустивши крила, си
понули бігом у. двір. Жінки — малень
кими темними грудочками — побігли з 
поля в село. Наше рябе теля почало - з 
переляку крутитись на пакслі і ревом 
проситися в хлів.

А хмзра вставала все чорніша її важ
ча. Вона кипіла вгортала і втягувала в 
себе лахматі краї, вивергала грізне, як 
магма, нутро, заступала небо, гнала пе
ред собою темряву її кручені буруни.

Сонце вмить зникло, наче його її не 
було. Полем побігла низька тривожна 
тінь. Здригнулись трави й дерева, лисі я 
затріпотіло па них дрібним трепетом.

Бачу: метушня на всій нашій вулиці. 
Дядьки лізуть на хати і на клуні, тяг
нуть колеса, рейки, тягнуть всяке залі
зяччя її каміння, щоб пригнітити стріху. 
Сусід наш Захар бігає з жердиною круг 
копиці сіна, не знає, з якого боку її під
пирати. Баба йопи.ха волочить до 
рядно, де в неї сушилися вишні і 
цілі рої мух.

А ми стоїмо.
Мати взяла вальок глини, так і 

жить ту глину в руках, не маже, на
страхано дивиться в небо. Я знаю, про 
що вона думає Пропала її робота! Таке 
насувається, така гроза що синьку й 
крейду її обіб'є зразу всю. хага світити
ме рудими стінами Я теж вкляк на міс
ці, дивлюсь. Он жінки біжать і біжать з 
далекого поля, машина тікає під хма
рою, дихнуло під неба вітром і чорною 
грозою.

— Чого ж ми стоїмо! — раптом під
копчується мати. — Біжи скоріш курчат 
занеси, та погріб закрий, та теля відіпни, 
поки його там не вбило! 1а швидко, не 
стій, кажу!

Я бігом заношу курчат, а вони при
тихли: тоненько попискують в решеті. Я 
кидаюсь до гелятн, ще її пакола не ви
тяг, як воно рвонуло за цеп і па пузі 
потягло мене в двір. Ми з матір’ю з ніг 
збиваємось, заносимо рядна її глечики, 
та раптом сухо її страшно грякає над 
нашою головою, я аж присів, блискавка 
вдарила в степ, і там. в освітленій тем
ряві, під яскравим спалахом жінки заме
талися в усі боки, череда тікає віл гро
зи. хтось дрібнпй-лрібпеиькшї, схожий 
па мурашку, галопом жене підводу.

Вже чути нам, як важко гуде і сті
ною води насувається злива Стало тем
но її страшно на вулиці, півсела закри
ло хмарою, зірвався вітер і дмухнув у 
лице дощовою вогкістю.Ч___________

Злііва гула, підступала до наших го
родів

—- В хату, в хату тікаймо! — загука
ла маги вона іягла на собі здоровенно
го солдатського кожуха, який сушився 
у пас на плоті..

Ми вскочили в сіни, і мати швиденько 
обернулася, двері — на засув, а і оді на 
гачок, руки у неї груєягьфі наче за на
ми хтось гнався.

В хагі вже темно, вікна обгорнуло 
хмарою ми притулились одне до одного, 
і мама стиха прошепотіла: «Діівіі... Стра- 
хбсудна 
ла:. піч і
ми.
- Ой;

буде нам гак як тій бабі Йовисі!
А що було бабі Г'ІОгіисі, всі в селі зна

ють: не закрила баба піч, забула, а во
но гроза почалась, і як вдарила блис
кавка їй н димар, як торохнула, аж во- 

влетів у хату. Вскочив гарячий но- 
і клубком забігав піл стінами. Баба

ніч насувається». Вона згада- 
гр^ба.у пас не закриті и'юшка-

Льоню, полізь та закрий, бо

ІЯ11ІЙ
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хати 
гул її

дер-

тікать від нього, а вогонь за нею. ши
пить. Баба подумала що го їй кара за 
іе, що вона в обіди хлопців на своїй 
шовковиці спіймала, на гін шовковиці, 
яка росте від дороііі. і лозиною їх по
ганяла. «Ой не буду! Хаіі вони її з лис
тям об'їдять!» — каже баба та до мис
ника, а вогонь їй під ноги, синім вогнем 
палахкотінь. Баба стрибнула на лаву і 
вогонь іуди ж, на лаву дереться. Довго 
за нею ганявся, говорила потім Йойиха, 
аж на скриню загнав її, та, видно, на
бридло йому за старою скуиіпідьою біга
ти, підскочив він вгору, гуркнув полу
м'ям у вікно і вилетів геть на вулицю.

Я тепер знаю: мабуть, баба про ку
льову блискавку розказувала. Ця блис
кавка справді залітає деколи до людей 
у житло, але щоб за старими вона га
нялася, та ще й шипіла 
Таке тільки в Понихи 
часто.

Словом, я швиденько 
крив чавунними в’юшками тягу. А мати 
саме рядно взяла, хотіла запнути вікна. 
1 тут знадвору налягла гака чорна ії 
грізна іемрява, що ми стали, як сліпі, 
нічого не бачимо в хаті, пригнулися від 
страху. Раптом як дробом або як горо
хом ударило в стічу, затарабанило у 
вікна, сипонув густіш град, а потім дощ, 
і все це рантово, з вітром і бурею. Мені 
страшно стали і весело, зі адалася при
мовка на дощ:

Дощику, дощику, припусти...
Я й рота не розтулив,як полоснуло по 

вікнах сліпучо-синій вогонь мигнула 
блискавка, і щось з сухим тріскотом 
розкололось у нас над головою, забряж
чали шибки, здригнулася долівка, і я 
вже думав, що я вбиіий, що синя стріла 
вогню вдарила мені в потилицю і виско
чила в п’яні. Я зіщулився, принісся ті
лом до лави га так і закляк, сховавши 
голову В ПЛЄ4І.

А зііадзиру бив, стукотів град, лив 
дощ, і коли я ііідвів голову, то побачив: 
від. удару блискавки шибки в одному 
вікні покололися, на склі розбіглися 
густим пучком тріщині), і в ті тріщини 
ллється б хату світла зеленкувата вода, 
промиває нам вікна.

Вітру вже не було, нам чулося, як виверта
ються ла хату, нг стіни, на землю рівні потоки 
води. Ще раї блиснуло й прогуркотіло, тіль
ки вже далі, за провулком, а в нас трохи 
поєні глипало в хаті. І лило, лило без кінця, 
ніби хотіло надолужити за всю спеку, за всі 
сухі, нестерпно гарячі дні...

Град сипонув помчав далі за вітром, гро
зу віднесло стороною, тепер лив рівний гус
тий дощ. Мати. бачу, повеселішала, сіла на 
лаву, віялась і>озчісувати косу. Тільки зараї 
вона згадала: «Отакої! Безпам'ятна стала! Я 
ж локшину парі тала і простелила сушити па 
погребі. Отам. сипу, вечері нам наварить!» Та 
видно, -іе дуже иоьа сердилася на себе, бо 
що га локшина, коли полив благодатний дощ, 
і тепер все оживає на городі і в степу — і 
картопля, і бурячи, і соняшники, які пов’яли 
I пожовкли були і от-of, здавалось, пропадуть 
зовсім.

А мені вже не сидиіься в хаіі Я лаштую
ся ііи вулицю. Закочую до колін штани, потім 
беру мішок і складаю його так, шоб стирчав 
ріжком вгору і щоб можна було па голову 
иап'яти, У нас в іаких накидках пастухи че
реду пасуть, коли дощ.

Маги питає очима: «Ти куди? Надворі ш«’ 
ллє!».

іі погрожувала... 
буває і то не

виліз иа піч, за-

(Закінчення на 4-й стор.)
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до левад, де пливла 
з гарбузами, з яблу- 
з молодою картоп-

загу-

і і <

Харківський інститут 
ішкенерів комунального 
б удів її ііцтіпі

ОГОЛОШУЄ

А зліша, я бачу, потроху ишухае, та іі хіба 
можна сидіти, поки вона зовсім стихне? 
зараз на вулиці таке... І я кажу:

— Ой, води скільки налило в сіни!
Мати впглядуе в сіни, там справді блищить 

І калюжа, а я гав не ловлю, під її рукою — 
тільки шмиг на вулицю!

Накриваюсь мішком і вибігаю з др.ору.

2.
Що наробила гроза!
Дивлюсь у степ: летять потоки події, 

несуть піну і чорний мул. Під пашим 
двором канаву вирило, і клекоче в ка
наві бурхливий ручай, повертає до пас у 
двір і просто па город бузує. А на горо
ді!.. Все попригинало, потолочило, по
гнуло! Соняшники боком стоять, куку
рудза до землі похилилася, кущі кар- 

I топлі паче хтось взяв поколошкав-поко- 
I лошкав і в розквашену землю втоптав... 
І І все мокре, все блищить од веди, з усьо- 
I го дзюрчито і ллється вода.

Тут я заг.тедів: у нас па призьбі чи 
живе срібло, чи якесь скляне намисто 

І лежить, купками розсипане. Град! Ско- 
І ро зовсім розтане! Я попробував ного 
І па язик: смачне, тобто ніяке, тільки хо- 
I лодне і кригою пахне та ще прісним до- 
I щем. Ото, видко, град сипонув і попро- 
I бивав дірки в лопухах, порешетив все- 
I бсє листя в соняшниках. Добре, що нс- 
I довго молотив, бо накоїв би лиха! 
І Злива затихла, сіявся 
І дрібний дощ.

Я підтягнув штани і 
І канаву. Ах і красота!
І каламутна, наполовину
І підганяє мене вперед, так приємно лос- 
I кочс в ноги. Дивлюсь: що цс пливе? По 
І нашій канаві пливуть — що б ви дум’- 
І ли? Одна, а за нею друга тупоноса чор- 
I на калоша. Я вже потім до- 
I дивився, що то баби Поївші 
І добро. А за калошами — ціла фло

тилія: старі шкарбуни, устілки, боги і 
І навіть безвуха негодна "каструля Ага, в 
І Ионпхи хлівець затопило, де в неї хто- 
I зпа з яких часів зберігалось всяке дран- 
■ тя. А де ж баба? А баба вискочила у 
І двір і щось дивііє робить: то в одну, то 

І « другу діжку заглядає, коси у воду мо- 
I чить. І говорить сама до себе:
І — От спасибі, дощової води палило! 
І Оце хоч голову змию, хоч викупаюсь до 
І пуття!

Моя мати теж пе всиділа в хаті, па- 
1 кинула ряденце, вибігла .то мене. І зра- 
I зу б’є руками в подол:

— Льоню, неси лапати, та рівчак за- 
I горнемо, хіба не бачиш, весь город нам 
І змиє!

Я тягну дві мокрі лопати, які валя- 
I лнсь під хлівом, і ми з мамою давай 
І мостити загату, а мул рідкий, розпли- 
I вається, а вода прориває і.апіу гребель- 
I ку, і мені так смішно й радісно. Я глядь: 

яблука пливуть канавою, хвостиками 
своїми вгору. Кинув я юпату і погнал
ся за яблуком, а воно тікає від меііс, 
пірнає під кущі, згори до низу несеться. 
Я став і очам не повірив: що робиться в 
березі! Всі левади наші затопило і серед 
веди нагорнуло цілі острови темно-сизо
го городнього мулу.

Я побіг у берег, а там уже хлопці кріь 
чалн й сміялись, один перед одним 
щось виловлювали руками з канаві. Ме
ні й здалеку видно: якого добра нанес
ло водою!

Вимило з городів моледу картоплю, і 
Бона, скупана дощем, чиста-чистесенька, 
виглядала тепер золотими спинками з 
свіжої муляки. І гарбузи лежали на мі
линах, а деякі, солідно киваючи нам, 
пливли собі далі попід вербами; за ни
ми ого и ганялися хлопці. Тут же, на 
рівній м’якій косі під берегом, лежали, 
як на Еііставці, оті білобокі яблука, що 
пропливали нашим рівчаком, і чийсь кар
туз лежав, і два кавунчики з огудиною, 
і старе пташине гніздо, видно, аж із 
степу, і чого тільки пе принесла сюди 
злива!

Бачу, трохи далі Василь Треба, в п’я
тому він класі, щось важке її цікаве 
тягне з болота надривається бідний. Я 
біжу допомогти йому, а він сердиться, 
хоче сам витягти. Коло його ніг притоп
лене щось дерев'яне, з дверцями, дуже 
мені знайоме. Василь пригнувся, взявся 
за спід і вивалив на берег... собачу буд
ку! Нашу. Джульбарсову, будку!

Василь сміється, грязюку на носі роз
мазує, а мені страшно стало, я заглянув 
у будку: нема там Джульбарса! Тільки 
повно мулу і густої чорної води. Я ще

- ,,

Там

з неба теплий

мерщій поліз у 
Теплюща вода, 
з мулом. 71<ене.

л 
більше злякався: а де [ 
Джульбарс, де він? Може, 
втопився?

— Джульбарс. Джуль
барс! — загукав я до хати, 
а тоді 
вода 
ками, 
лею.

— Джульбарс. 
кав я ще раз.

І бачу: летить з горн 
Джульбарс і щось тягне 
мені в зубах. Тягне, і весе

ло головою мотає, і хвостом вимахує: 
полум’яний привіт, герої!

Прибіг, показує: десь доп’яв педаль з 
цепком від велосипеда. Ще й пе дуже 
стару. 9»

Молодець, Джульбарс! Може, ти й 
раму мені принесеш! Так і на велосипе
да стягнемось!

Ми засміялись, обнялись з Джульбар- 
сом, а тоді кинулись навперейми збира
ти яблука з води. І багато б назбирали, 
га тільки почулося з двору:

— Льо-о-нько, Льо-о-нько!..
Мама, і чогось дуже сердито, кличе.
Я біжу па гору, дивлюсь: мама тупо

тить, тупотить понад канавою, руки роз
ставляє, щось хоче зловити. Припустив 
я скоріше, а глибокою канавою, якраз 
назустріч мені випливає... решето. І си
дять в ньому курчата, тихо в купку збп- 
лисй і кудись мандрують по бурхливій 
канаві.

Хоч буря відлетіла, та грім паче знов 
прогримів над моєю нещасною головою. 
Згадав, згадав я. безпам'яттю: забув я 
зачинити сарай, а там поріг низький, па
піло повно в сарай води, і от пливуть 
мої бідні курчата до Чорного моря.

Я спіймав решето, а спина в мене чо
гось не розгинається і очі мої па матір 
не підводяться. Так, пригнувшись ка- 
ятливо до самої землі, я і віддав їй ре
шето, однак мати руку мою не випусти
ла, міцпензло стисла її. сказала мені в 
потилицю:

— Окаянна їй душа! Курчат истопив 
би, все тобі ніколи,, бігаєш, бігаєш все! 
Марш додому, хватить, забрьохався до 
вух, перевдягнись мені зараз в сухе та 
теля виведи на-толоку, он люди вже па
суть худобу.

Мати тягне мене за руку, а я «гірко 
гітхаю в душі. Бо хотів ще паперу на
брати, кораблів наробити (а я вмію 
складати і однопалубні, і двопалубні ко
раблі) і разом з хлопцями погратися.

-----  ■— пустить 
грають-

чий далі запливе. Та. видно, не 
мати до хлопців. А хлепні вже 
ся, і Василь кричить:

— Мін. мій! Дайте дорогу!
Мати вивела теля з сараю та

та. сварить мене.
А в сусідньому дворі стоїть дядько 

Захар, курить цигарку, дивиться на по
валену копицю сіна і чогось усміхаєть
ся. •

—■ Я так і знав. — каже до копиці сі-” 
па. — Підпирай не підпирай тебе, все 
одно буря поватнь. сильніша вона. *

Вій раптом послухав, 
шпиняє, і весело Озвався:

— Сусідко! Та чого ви 
чнте! Хан бігає! Хіба , ви 
більше пацани на дощі 
краще ростуть. Такий закон! От я при
гадую...

І дядько Захар підходить ближче до 
нас, розказує, як їхній батько, Вакула 
Іванович, сам виганяв дітей па дощ. Від
чинить двері і каже: ,<Л\ііш мен? з хати, 
киш па вулицю, ростіть самі, хто на вас 
хліба настачить!» А дітей у пих було 
сімнадцятеро і всі дрібні, як пасльон. З 
галасом вплітають воші на дощ. раді, 
стрибають, як бісенята, під струменями 
воли. «Так иа годі й виросли!» — сміє- 
ТЬСЯ дядько.

Він смачно затягнувся димом, кинув 
цигарку і сказав кудись V простір:

— Ах. який воздух! Ні, е:: 
нюхайте, вя понюхайте тільки 
дощу пахне. Чистий озон! — 
крив вусатого рота, вдихнув

сварить.

як мати мене

на нього бур
не знаєте:.чим 

бігають, тим

ВИ ТІЛЬКИ по- 
як після 
Він роз- 
побільше 

повітря, щоб ми позаздрили, і прпцмак- 
нув від задоволення. А потім ще раз 
промовив: — От понюхайте, подихайте 
цим ароматом, де ви такого воздуха 
знайдете, це тільки у пас в степу!

Мати, хоч і дуже строга вона, теж по
нюхала. як пахне з неба після дощу, і 
злегка усміхнулась Видно, сподрбало.сь 
їй.

1 я за матір’ю. Поворушив носом, по
нюхав, а потім вдихнув на повні груди, і 
Ну що вам сказати: не не повітря, ні! 
Цс якась небесна свіжість, не прохоло- І 
да, це аромат дощу, це запах промитих і 
вечірніх фіалок. Словом, чистий озон, як 
говорить дядько Захар. З таким повіт
рям можна жити, чесно кажу, і не. біда, 
якщо мати посилає пасти бичка, я и там. і 
на толоці, в кораблі пограюсь.

...1 досі вчуваю: як свіжо, як прозоро 
пахне V пас в степу після хорошої літ- І 
ін-.ої зливи.. У

Т. 8. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

З зіпри зом від виробництва :•

будівсльннй факультет: архітектура, міське будів
ництво. промислове і громадське будівництво, очист
ка природних га стічних вод;

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

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

Вступники .то інституту в наступні 
кіичешія середнього учбового закладу, як

економіка га 
та організація

роки після за- 
j___.. ,w, ç Правило,

повинні мати стаж практичної роботи не менше 6 мі
сяців за кожен рік. коли вони не навчалися.

Без відриву від виробництва

вечірній факультет: міське будівництво, міський 
електричний транспорт, світлотехніка та джерела 
світла, електропостачання міст, економіка та органі
зація будівництва, економіка та оргапраиія міського 
господарства.

Вступники па всі спепіа.іьносіі (< відривом і без 
відриву від виробництва), крім «очистка природних 
і стічних вод» та «архітектура», здають іспити з ма
тематики (письмово та усно), фізики (усно), україн
ської або російської мови га літератури (твір), а па 
спеціальності «очистка природних га. стішіпх вод» за
мість письмового іспиту з математики складається 
усний ісциг з хімії. На спеціальності «архітектура» 
замість письмового іспиту з математики складається 
іспит з малюнку та креслення.

Особи, які закінчили школу з золотою (срібною) медаллю 
або одержали після закінчені.я середнього спеціального 
учбового закладу диплом з відзнакою та здали иа всіх сне- 
ніальностпх, крім «очистки природних та стічних вод» та 
«архітектури», іспит з матсмаїики (письмово), а на спеці
альності «описіка природних та стічних вод» — з хімії (ус
но), на спеціальності «архітектуоа» — з малюнку иа ; 
мінно», кід наступних іспитіп шіяі ічіються.

Заяви приймаються:

— иа навчання з відривом віл гпробшщгва 
червня по ЗІ липня;

— па навчання без відриву віл виробні птва 
квігия но ЗІ тиння.

Вступні іспити:

— на навчання з.» відривом віл виробництва з 
20 серпня;

«віа-

з

з

І

20

20

по

— :іа навчання без відриву від виробництва у два 
потоки: перший — в червні, другий — з І по 20 
серпня ь

В' липні для абітурієнтів-будуть організовані без
коштовні місячні піню гончі курси. ;

Іногородні абітурієнти, які гостро потребують жит
ло па період роботи курсів та складашія вступних 
іспитів забезпечуються Гуртожитком.

Адреса інституту: 310002, Харків-2, пул. Револю
ції, 12. Телефони: 47-00-88. 43-11-78. 45-50-59.
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приймає на навчання по 
спеціальності тракторист- 
машиніст широкого про
філю та /механізатор, тва
ринницьких ферм юнаків 
і дівчат 
ків.

Учні
ютсья 
гуртожитком або кварти-

СИТУ № в
рею, стипендією, спец
одягом та формою.

Строк кавчання 3 роки.
Комплектуються окре

мі групи з десятикласни
ків та демобілізованих во
їнів з терміном навчання 

забезпечуються місяців.
ДИРЕКЦІЯ.

віком від 15 ро-

безплатно харчу-

7) Наша адреса і телефони
і . І

Олександрійське 
міське 
професійно* 
технічне 
училище М 11
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Училище готує висококва
ліфікованих працівників з 
середньою освітою. Після 
закінчення училища учні 
одержують диплом з при
своєнням третього 
за спеціальністю.

Диплом надає 
вступати до вищих 
закладів.

розряду

право 
учбовим

Набір провадиться для 
навчання за такими спе
ціальностями:

на базі 8-річної освіти — 
токарі по металу; слюсарі- 
ремонтники; електрогазо- 
зварювальникч; слюсарі- 
елекгромонтажники; налад
чики зварювального газорі- 
зально'о обладнання;

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

Час навчання в
зараховується до трудового 
стажу.

навчання 
електро

училищі

На всі спеціальності прий
маються юнаки і дівчата ві- 
■ком від 15 років і старші.

Для вступу до училища 
необхідно подати такі до
кументи до приймальної 
комісії: заяву,- свідоцтво
про освіту, паспорт або сві
доцтво про народження, ■ 
.характеристику зі школи, 
довідку про стан здоров’я, 
.медичну довідку про про- 
іфіг.актичні щеплення, 6 фо
токарток (ЗУ4 см).

Вступники проходять ме
дичну комісію за направ-. 
леннЯм училища.

Зараховані до училища 
забезпечуються: зі строком 
навчання 3 роки — трира
зовим харчуванням, вихід
ним і робочим одягом і 
взуттям; зі строком навчан
ня 1 рік — стипендією у 
розмірі 30 карбованців на 
місяць.

виробничої
кожному учнеаЛ

оо____

В .період 
практики і 
виплачується 33 проценти’ 
заробленої суми.

Початок навчання з 1 ве
ресня 1975 року..

Приїжджі забезпечую
ться гуртожитком.

Адреса училища: м. Слеіс-, 
сандрія, мікрорайон Жовт
невий, вул. Ватутіна, 1, тс- ', 
лефон: 51-4-08. Автобусом: 
їхати до зупинки селище 
Жовтневе.

ДИРЕКЦІЯ

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - ■ 
орган Кировоградскою обкома , 

Л КОМУ, г. Кировоград. (
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Газета виходить у вівторок, четвер, суботу.

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