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БОРЦЮ ЗА МИР,
ЗА ІДЕАЛИ КОМУНІЗМУ
Мітинг у Дніпродзержинську, присвячений відкриттю бронзового бюста 
Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці 
товариша Л. І. БРЕЖНЄВА

На відзнаку видатних бо
йових і трудових заслуг 
Героя Радянського Союзу, 
Героя Соціалістичної Пра
ці, Генерального секрета
ря ЦК КПРС Леоніда Іллі
ча Брежнєва у місті Дні
продзержинську Дніпро
петровської області — на 
батьківщині Героя — спо
руджено бронзовий бюст, 
як встановлено Указом 
Президії Верховної Ради 
СРСР.

Дніпродзержинськ. Тут, 
у колишньому робітничо
му селищі Кам’ян.ське, на
родився, почав своє тру
дове життя товариш Л. І. 
Брежнєв. Син робітника, 
він почав свій трудовий 
шлях слюсарем на мета
лургійному заводі. Став 
активним комсомольцем. 
Тут Л. І. Брежнєв був прий
нятий у ряди Комуністич
ної партії. В цьому місті 
Л. І. Брежнєв очолював 
робітфак і одночасно 
вчився в Дніпродзержин- 
ському металургійному ін
ституті. Л. І. Брежнєв за
хистив диплом інженера 
на «відмінно».

Трудова біографія Л. І. 
Брежнєва тісно зв’язана з 
цими місцями і після за
кінчення інституту. Він пра
цює інженером на мета
лургійному заводі. за
ступником голови Дніпро- 
дзержинської міської Ра
ди. Пізніше товариш Бреж
нєв — секретар Дніпро
петровського обкому, пер
ший секретар Запорізько
го і Дніпропетровського 
обкомів партії.

Куди б не направляла 
партія товариша Л. І. 

Брежнєва, еін завжди і 
скрізь з властивою йому 
енергією і наполегливістю 
бореться за її велику 
справу, виявляє класову 
принциповість, діловитість 
і скромність, чуйність і 
уважність, уміння згурто
вувати людей.

Партійні і радянські 
працівники, металурги, хі
міки, будівельники, яким 
довелося працювати ра
зом з Леонідом Іллі
чем, добре пам'ятають, 
скільки сил і енергії, 
досвіду і знань віддавав 
він справі розвитку і зміц
нення промисловості і 
сільського господарства, 
поліпшенню умов праці і 
побуту трудящих Запо
ріжжя і. Дніпропетров
щини.

У Дніпродзержинськ для 
участі в торжествах, при
свячених відкриттю брон
зового бюста товариша 
Л. І. Брежнєва, прибули з 
багатьох міст і сіл краї
ни ті, хто пліч-о-пліч з 
Леонідом Іллічем під час 
війни бився на фронтах 
Великої Вітчизняної війни, 
хто разом з ним працю
вав у мирні дні. На тор
жества прибули тисячі ро
бітників і трудівників сіль
ського господарства, сту
денти, школярі, представ
ники партійних і радян
ських організацій Дніпро
петровської, Запорізької 
та інших областей Ук
раїни.

8 травня на Жовтневій 
площі Дніпродзєржинська 
відбувся мітинг, присвя
чений відкриттю бронзо
вого бюста на батьківщині 

Героя Радянського Союзу 
і Героя Соціалістичної 
Праці, Генерального сек
ретаря ЦК КПРС Леоніда 
Ілліча Брежнева.

В президії мітингу член 
Політбюро ЦК КПРС, Пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць- 
кий, член Політбюро ЦК 
Компартії України, Голова 
Президії Верховної Ради 
УРСР І. С. Грушецький, 
член Політбюро ЦК Ком
партії України, Голова Ра
ди Міністрів УРСР О. П. 
Ляшко, члени бюро об
кому і міськкому партії, 
ветерани ленінської партії, 
знатні люди міста.

Мітинг відкрив перший 
секретар Дніпродзержин- 
ського міськкому партії 
О. Ф. Гордієнко.

В. В. Щербицький роз
різає червону стрічку. 
Спадає покривало, і по
глядові присутніх відкри
вається встановлений на 
гранітному постаменті 
бронзовий бюст двічі Ге
роя Леоніда Ілліча Бреж
нєва, борця за ' мир, за 
ідеали комунізму. Над 
площею звучать бурхливі, 
довго не стихаючі оплес
ки. Оркестр виконує Гімн 
Радянське го Союзу і Гімн 
Української PCP.

До учасників мітингу 
звертається В. В. Щербиць
кий.

Сьогодні б індустріаль
ному Дніпродзержинську 
— місті з багатою проле
тарською біографією — 
знаменна, незабутня по
дія, сказав він. Ми відкри
ли бронзовий бюст Героя 
Радянського Союзу і Ге

роя Соціалістичної Праці, 
нашого дорогого Леоніда 
Ілліиа Брежнєва.

Нинішнє торжество на 
батьківщині Леоніда Іллі
ча — яскраве свідчення 
всенародної вдячності лю
дині, чиї видатні трудо
вий і ратний подвиги від
значені двома Золотими 
Зірками героя. Думаю, 
висловлю загальну думку, 
якщо скажу: сьогодні ва
шу гордість і радість, до
рогі дніпродзержинці, 
щиро поділяють усі тру
дящі Радянської України, 
всі трудящі нашої великої 
Вітчизни.

Глибокого смислу спов
нений той факт, що на це 
свято ми зібрались у зна
менний час — невдовзі 
після XXV з’їзду нашої 
партії, напередодні 31-ї 
річниці Великої Перемоги.

У дні з'їзду сучасні за
соби масової інформації— 
телебачення і радіо, газе
ти і кіно — немовби роз
сунули стіни Палацу з'їз
дів. Мільйони і мільйони 
наших співвітчизників, на
ших зарубіжних друзів 
неначе стали його учасни
ками, були сповнені хви
люючого почуття причет
ності до того, що відбува
лося в Кремлі, знову про
йнялися великою гордіс
тю за нашу ленінську пар
тію, за нашу Радянську 
Батьківщину.

Весь світ бачив, що ду
шею з’їзду, його прапоро
носцем був Леонід Ілліч 
Брежнєв. Йому аплодував 
з’їзд, вся наша країна, всі 
чесні люди планети.

Брежнєва. Тут він очолю
вав партійні організації 
двох найбільших облас
тей — Дніпропетровської 
і Запорізької.

Найпалкіших почуттів 
сповнений Леонід Ілліч 
Брежнєв до дніпродзер- 
жичців, до рідного міста— 
міста свого дитинстса. га
рячої комсомольської 
юності і відважної біль
шовицької молодості.

Наприкінці еід імені 
учасників мітингу, кому
ністів, усіх трудящих Ра
дянської України В. В. 
Щербицький побажав Ле
оніду Іллічу Брежнєву міц
ного здоров я, невичерп
ної енергії, нових звер
шень у його благородній, 
глибоко гуманістичній ді
яльності в ім'я торжества 
комунізму, миру і про
гресу.

Всі, хто вистугл.Е на мі
тингу, характеризували 
Л. І. Брежнєва як видатно
го партійного і державно
го діяча, невтомного бор
ця за мир і щзстя на зем
лі, чуйну і уважну люди
ну, вірного сина Комуніс
тичної партії і радянсько-^ 
го народу. Вони говорили, 
що трудящі Дніпродзер- 
жинська примножують 
свої зусилля в боротьбі за 
дальший розквіт нашої 
любимої Вітчизни.

З великим піднесенням 
учасники мітингу, який ви
лився в яскраву демон
страцію єдності партії і 
народу, вірності комуніс
тичним ідеалам, прийняли 
вітальний лист 11К КПРС, 
Генеральному секретареві 
ЦК КПРС товаришеві Л. І. 
Брежнєву.

Учасники мітингу запев
нили ЦК КПРС, Політбюро, 
особисто Леоніда Ілліча 
Брежнєва в тому, що тру
дящі Дніпродзєржинська 
внесуть ГІДНИЙ ЕИЛоД в ус
пішне виконання завдань 
десятого п ятирічного 
плану, в зміцнені я еконо
мічної та оборонної мо
гутності країни.

(РАТАУ).

Вся кипуча і багатогран
на діяльність Леоніда Іл
ліча — це яскравий при
клад для всіх радянських 
людей, як треба беззавіт- 
но любити Батьківщину, 
по-ленінському жити і 
працювати.

На есіх постах він дуже 
багато зробив і робить 
для зміцнення обороно
здатності нашої держави, 
для відсічі підступам агре
сивних кіл імперіалізму і 
зміцнення загального
миру.

Тов. В. В. Щербицький 
повідомляє учасникам мі
тингу, що Указом Прези
дії Верховної Ради СРСР 
Голеві Ради Оборони 
СРСР Леоніду Іллічу Бреж
нєву присвоєно високе 
військове звання Марша
ла Радянського Союзу. В 
цьому знайшли своє ви
знання заслуги товариша 
Брежнєва як видатного 
стратега і організатора 
оборони нашої країни.

Високо оцінивши вели
чезний вклад Леоніда Іл
ліча у відвернення воєнної 
небезпеки, прогресивна 
громадськість по праву 
удостоїла його Міжнарод
ної Ленінської премії ми
ру і Золотої медалі 
ім. Жоліо-Кюрі.

Весь історичний досвід 
переконливо підтверджує 
життєвість і плодотвор
ність ленінського зовніш
ньополітичного курсу иа- 
шої партії, радянської 
Програми миру, неухиль
но здійснюваних Цент
ральним Комітетом, його 
Політбюро на чег.і з Гене
ральним секретарем ЦК 
товаришем Брежнєвим.

Ми з повним правол. 
можемо сказати: міцний, 
справедливий мир на зем
лі і ім'я Леоніда Ілліча 
Брежнєва — невіддільні!

Багато зв’язано з його 
ім’ям і на сласній При- 
дні іровській землі. На 
очах багатьох, хто присут
ній на цьому мітингу, 
складалася трудова і пар
тійна біографія товариша

II

Ранкове місто в маєєі 
прапорів. Йдуть святко
вими вулицями щасливі 
люди, їм усміхаються 
чиста блакить /хирного 
неба і світлі вікна будин- 
ків-красенів на оновле
них кварталах Кіровогра
да. 31-й рік зустрічаємо 
ми свято Перемоги. І 
завжди найвищі почесті, 
найвищу шану ми дарує
мо їм — воїнам-визволи- 
телям, людям, які про
йшли через огниво битв 
Великої Вітчизняної вій
ни і перемогли німець
ко-фашистських загарб
ників.

Найкращі весняні кві
ти несли кіровогоадці 
до пам'ятників і обеліс
ків Еоїнам-землякам, 
воїнам-визволитєлям. Ти
сячі жителів обласного 
центру зібралися на ме
моріальному кладовищі

ЖИВУТЬ
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ІМЕНА
біля обеліска Невідомо
му солдату. Тут відбувся 
мітинг з нагоди відкрит
тя стели, яка увічнює 
нашу пам'ять про тих, 
хто героїчно загинув, 
визволяючи МІСТО БІД 
Еорога. Мітинг відкрив 
перший секретар міськ
кому партії В. О. Соку- 
ренко. До кам’яної сті
ни, на якій викладено

(Закінчення
на 3-й стер.).
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У ГОСПОДАРСТВА області що-
|Шсу надходить поза потужна 

техніка. Але прогрес на селі нг мож
на зводити тільки до збільшення 
поставок нових машин, не менш 
важливо вміло, ефективно, з най
більшою віддачею використовувати 
їх, подовжуючи строк їхньої 
служби.

Однією з важливих умов високо
продуктивного використання є утри
мання їх у постійній технічній го
товності. Досягти цього можна ли
ше при чіткій організації технічного 
обслуговування. Пригадаймо, що в 
«Основних напрямах розвитку на
родного господарства СРСР на 
1976—1980 роки» записано: «За
вершити впровадження спеціалізо
ваного технічного обслуговування 
маниш і устаткування в колгоспах 
І радгоспах. Підвищувати роль і 
відповідальність підприємств і ор
ганізацій системи «Сільгосптехніка» 
за технічний стан і ефективне вико
ристання машинно-тракторного пар
ку та устаткування». Навчитися во

ПЕРЕВАГИ
ДІАГНОСТИКИ

дити трактор не так уже ії важко. А 
ось провести правильний і вчасний 
технічний огляд зможе далеко не 
кожний. Отже, треба поділити пра
цю — тракторист керує агрегатом, 
сіє і оре, а майстри-на.тадчпки лід 
контролем інженерів господарств 
стежать за станом машин. ГІри та
кій формі обслуговування важливу 
роль відіграє технічна діагиоспі
ка — одна із складових частин пла
ново-запобіжної системи технічного 
обслуговування машіпіис-трактор- 
ного парку.

Вміле впровадження діагностики, 
технічного стану тракторів дозво
лить перейти до агрегатно вузлово
го ремонту, змеї-шити кількість ка
пітальних ремонтів тракторів.

Ефективність застосування тех
нічної діагностики видно па прикла
ді. Минулого року у Зііам’янському 
районі з допомогою діагностики ви
значили технічний стан 314 тракто
рів. Для 67 з цих машин зеконом
лено моторесурсів на 64 тисячі мо- 
тогодин. ІІа проведення 314 діагно

стувань господарства витратили 
10,1 тисячі карбованців. Трактори ж 
на заощаджений моторесурс вико
пали обсяг робіт на 27,6 тисячі кар
бованців. Економічний ефект від за
стосування технічної діагностики 
становить 17,2 тисячі карбованців.

Нині підприємства десяти район
них об’єднань «Сільгосптехніка» об
ласті разом з колгоспами та рад
госпами впроваджують нову систе
му спеціалізованого технічного об
слуговування машинно-тракторного 
парку. Ця система включає в себе 
технічну діагностику машин, мате
ріально-технічне забезпечення і дис
петчерський зв’язок.

На Кіровоградщині вже є ЗО пе
ресувних діагностичних установок. 
Але укладення договорів ьа органі
зацію комплексного обслуговування 
проходить повільно. Із 127 госпо
дарств об часті договори уклали 
тільки вісім колгоспів Знам’янсько- 
го й Олександрівського районів. Па
радокс: діагностичні установки про
стоюють, а трактори використовую
ться по-старому, бе? застосування 
діагностики.

В. ДЗЮБА, 
старший інженер управління 
ремонту обласного об’єднан
ня «Сільгосптехніка».

РЕГУЛЯРНО. ПРИ АК
ТИВНІЙ УЧАСТІ СЛУХА
ЧІВ ПРОХОДЯТЬ ЗАНЯТ
ТЯ ГУРТКА СОСНОВІ! 
ПРАВОВИХ ЗНАНЬ» НА 
ГАИВОРОМСЬКОМУ ТЕП- 
ЛОВОЗОРЕМОНТНОМУ ЗА
ВОДІ. ЗАРАЗ МОЛОДІ ВИ
РОБНИЧНИКИ ГРУНТОВ
НО ВИВЧАЮТЬ МАТЕРІА
ЛИ XXV З'ЇЗДУ КНРС. 
ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ З ВЕ
ЛИЧНОЮ ПРОГРАМОЮ 
КОМУНІСТИЧНОГО БУ
ДІВНИЦТВА В ДЕСЯТІЙ 
П’ЯТИРІЧЦІ.

ІІА ФОТО: ІНЖЕНЄР- 
ТЕХНОЛОГ М. І. МАЛЬ- 
ЧИК ЗНАЙОМИТЬ СЛУХА
ЧІВ З ТЕМОЮ: «ПІДСУМ
КИ 9-ї П’ЯТИРІЧКИ І ОС
НОВНІ ЗАВДАННЯ ЕКО
НОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ПАРТІЇ».

Фото В. КОВПАКА.

О ЕМОНТ гірничого об* 
* ладнання на вуглероз
різі — важка і почесна 
справа. Щоб встигати 
якісно і вчасно ремонту
вати потужні екскаватори, 
бульдозери, електровози, 
потрібно мати і значний 
досвід роботи, і міцні ру
ки та знання. Цією відпо
відальною справою зай
маються на розрізі п'ят
надцять юнаків і дівчат, 
які наприкінці минулого 
року створили комплексну 
комсомольсько - молодіж
ну бригаду. Очолив її пе
редовий робітник Віктор 
Берест. І хоча колектив ще 
зовсім молодий за часом 
існування, та вже корис
тується авторитетом. Всі 
члени бригади володіють 
кількома спорідненими 
спеціальностями і можуть 
при потребі замінити 
будь-кого з своїх товари
шів. Наприклад, Надія Са
мохвал прийшла в енерго- 
механічний цех Бандурів- 
ського вуглерозрізу після 
закінчення десятирічки. А 
зараз вона вже токар. 
Крім основної, дівчина 
оволоділа спеціальностя
ми зварювальника, стру
гальника, фрезерувальни
ка, слюсаря. Секретар 
комсомольської органі
зації бригади Тетяна Чо
ботар — кращий слюсар і 
одна з кращих робітниць 
цеху.

Всі члени бригади бе
руть участь в житті свого 
підприємства. Серед пер
ших виходять на суботни- 
ки і недільники, охоче до
помагають своєму під
шефному колгоспові іме
ні Гагаріна. Повсякчас шу
кають шляхи підвищення 
продуктивності праці. 
Свердло токаря Олек
сандра Воробйоеа — ак
тивного раціоналізатора— 
демонструвалось на ви

ставці технічної творчості 
з Кіровограді і на зональ
ній виставці в Донецьку.

В бригаді чимало справж
ніх майстрів своєї справи. 
Але всі продовжують під
вищувати професійно-тех
нічний рівень. І не лише 
навчаються самі, а й зчат^ 
молодь: з числа нозачківа

ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

ЇМ
ДОВІРЯЮТЬ 

вчити
От і нещодазно, після за
кінчення десяти класів 
сюди прийшло поповнен
ня. Зараз новачки стали 
учнями кращих токарів і і 
слюсарів бригади — Вік
тора Буткоза, Олександрі 
Воробйоеа, Юрія Бонда
ренка, Віктора Берес-а та 
інших. До навчання моло
дої зміни в бригаді став
ляться так же серйозно, 
як і до роботи. А труди
ться кожен по-ударному. 
Змінні завдання в першо
му кварталі нової п'яти
річки виконують в серед
ньому на 130 процентів. 
Продовжується станов
лення колективу, народ
женого з ході соціалістич
ного змагання на честь 
ХХУ з'їзду КПРС.

Л. ГРИГОРЕНКО, 
член корпункту «Мо
лодого комунара».

м. Олександрія.

Штрихи до портрета сучасника

ОЕСНА кличе в поле. Анатолій Кон- 
дратюк, як тільки засіріє за вікна

ми, поспішає на тракторний стан. До
рога. Вивірена вона до сантиметра, бо 
вже одинадцятий рік ходить пін, трак
торист колгоспу імені Ульянова, цією 
дорогою до польового стану бригади.

Шлях лежить повз його «універси
тет» — професійно-технічне училище 
№ 8; як і раніше, сьогодні тут учаться 
майбутні спеціалісти колгоспних ланів. 
А, здається, ще недавно, він сам, надів
ши новеньку форму учня, разом з двад
цять другою групою крокузав на учбо
вий полігон. Здається, недавно...

— Випуск 1966 року був незабутнім... 
— На якусь мить задумався. — Мабуть, 
кожний випуск чимось запам’ятовує
ться. Мені ж той запав у душу тим, що 
закінчив я училище на «відмінно». Од
ночасно з дипломом одержав і атестат 
про середню освіту.

Григорій Якович, батько, бачив, що 
у сина є справжній потяг до техніки. 
Влітку хлопчик завжди біля трактора 
крутиться, розпитує, прагне заглянути 
в саме нутро машини. Тож батько й під
тримав сина...

Дорога помаленьку збирає друзів по 
роботі. Наздогнав Володимир Микола
йович Акаєвич; обмінялися думками про 
справи, які чекали на них сьогодні у 
бригаді.

Поруч Во'іодимира Миколайовича Анатолій 
почав трудову біографію її колгоспі. Нині 
Акаепнч — бригадир механізованої ланки по 
вирощуванню кукурудзи. Анатолій став меха-

син поля
нізатором ще до закінчення СОТУ. Вийшло 
все так: захворів батько, трактор його застиг 
«ча приколів саме в гарячу весняну пору. То
ді-то й замінив батька Анатолій — самостійно 
проклав першу борозну. Важкі лемеші розгри
зали землю, відкндаючії набік жирні скиби 
чорнозему; від них вервечками здіймалися лег
кі відпари. До болю стискав кермо старенько
го Т-40, а самому кортіло гляну гн назад — 
яка ж вона, та борозна?..

То був батьків трактор. А по закінченні учи
лища Анатолій отримав МТЗ-5. Самотужки ви
ходив «старичка», «вилікував» усі недуги ма
шини. Довго копався у вузлах трактора, а ко
ли закінчив, навіть досвідчені механізатори 
не змовчали:

— Що -не кажи, а у хлопця — талант! 
...Трактористові роботи скрізь вистачає: зи

мою гній вивозити на поля, безперервно дз- 
ставляти на ферми корми, а як тільки розпес
тіться — тоді, хлопці, не барись — виводь 
сіва.іші в гони!

Тракторний стан зустрів мехаїїізазгріп робо
чим шумом. Анатолій Кондратюк підійиіон до 
свого 1-150К. Коли колгосп одержав перші три 
трактори попої моделі, одного без вагань вру
чили Анатолію.

— Толю, чомусь не заводиться... — Благаючі 
очі іце зовсім юного хлопчини просять допо
моги.

Сам таким був колись. Анатолій швид
ко налагодив двигун товаришевого трак
тора. Тут пригадалися власні самостійні 
кроки. Перші трудові успіхи і невдачі... 
«Хрещення», як кажуть, дістав на сило
суванні ще 1969 року. Тоді їхня бригада 
за підсумками соціалістичного змагання 
зайняла призове місце в районі. У па- 
м яті спливають роки. 1970-й — успішно

виконав соціалістичні зо
бов’язання на честь 100-річ- 
чя з дня народження 
В. І. Леніна. На загаль
них колгоспник зборах

вручили йому пам’ятний диплом пере
можця. Закарбувався в пам'яті й 1973 
рік. І тому, що за ударну працю Анато
лія нагородили орденом Трудового Чер
воного Прапора. І тому, що хлопці від
чули й зрозуміли: можна працювати по- 
новому. Невеличкий колектив А. Кон
дратюк — П. Шевчук показав справді 
зразок трудової доблесті. їхні машини: 
комбайн «Херсонець-7» і трактор 
Т-150К — не знали спочинку на кукуруд
зяних жнивах. Зібрали качанисту з 306 
гектарів при нормі на сезон 150 гекта
рів. Здавалося, що можна відпочивати. Та 
почули якраз, що сусіди, третій відділок, 
відстають. Одразу поїхали на допомо
гу. А за успіхи в соціалістичному зма
ганні протягом дев’ятої п’ятирічки гру
ди Анатолія прикрасив знак ЦК ВЛКСМ 
«Молодий гвардієць п’ятирічки».

—...Анатолію! Поглянув би, чи можна 
з обіду пускати сівалки, — звернувся 
до механізатора бригадир.

Невдовзі з воріт майстерні виїхав 
Т-150К. Поле ще не пускало до себе. 
І Анатолій попрямував на галявину лісу, 
котрий шумів ще голим віттям. Про
йшовся опалим листям, услухаючись у 
розбуджений сон.

У бригаді знали, що польові роботи відкла
даються на один день,—є змога ще раз пиль
но оглянути техніку. «Такі машини, а от га-

ражіо, справжньої майстерні для них немає,— 
подумалось Анатолієві. — Кілька разів роз
глядали це питання на засіданнях правління 
колгоспу. Але поки іцо доводяться в моро і і 
спеку ремонтувати просто неба. Були б добрі 
умови — І молодь горнулася б охоче до трак
торного стану, А то ж прийде — ні кола, ні 
двора — та й іде далі. В наш час на одному 
ентузіазмі далеко не поїдеш...».

Свої зобов'язання Анатолій звірив і?, завдан
нями, висунутими XXV з’їздом КПРС перед 
хліборобами, і намітив рубіж — виконувати 
щомісяця півтори норми.

Минулорічні результати роботи Анатолій 
Кондратюка непогані: 1И68 гектарів умовної 
оранки, зекономлено 519 кілограмів пального. 
І все ж таки...

— Можна краще, — уточнює Анатолій. — Та 
що поробиш, коли наштовхуєшся на неперед
бачене. Наприклад, трапився мені Т-150К із за
водським дефектом у моторі. Двічі протягом 
минулого року знімали мотор і відправляли з 
Кіровоград на ремонт. А трактор простоював. 
Ще одна проблема — з причіпними знаряддя
ми. їх обмаль для такої машини, а значить— 
обмежені «можливості її використання.

•• От і сплив іще один робочий день, 
сповнений турбот про майбутній уро
жай, громадських справ. Анатолій — 
депутат районної Ради депутатів трудя
щих. Двері хати Кондратюків відчинені 
для виборців, яким Анатолій завжди 
допоможе порадою, особистим втру
чанням. Ось і цього дня, незважаючи 
на пізню годину, механізатор вирушив у 
депутатських справах. А ввечері, у ви
значені дні, поспішає на заняття політ- 
школи. До землі син поля має йти з ба
гатством знань.

В.ЧОПЕНКО.
Колгосп імені Ульянова 
Головапівського району.

Запас на місяць
Нещодавно па Долипському птахо

комбінаті почалася реконструкція це
ху ковбасних виробів. Колектив його 
очолює молодий майстер—комсомол
ка Ольга Козельчук. Виробництво н 
цеху припинено, але підприємство 
викопає план травня. Річ у тому, що 
молоді робітниці мають з початку ро
ку на своєму рахунку 34 тонни висо
косортної продукції понад план, тоб
то стільки, скільки повинні вироби ГІІ 
протягом одного місяця. Діячага 
виконували змінні норми на 120 про
центів.

Після закінчення реконструкції мо
лодим робітницям належить освоїти 
нові потужності. Попи вирішили до
сягти цьою не за три місяці, як за
плановано, а за два. 1 ще одна мета 
в у дівчат — добитися присвоєння 
держаппого Знака якості двом вилам 
виробів.

М. СЕРПИЧУК.

У селі Павлівці Світловодськогв 
району нас радісно зустріли учні 
середньої школи:

• Заіірошує.мо вас до кінотеатру...
Зал шкільного кінотеатру «Лас

тівка». створеного- па базі Пав.іів- 
ської кіноустановки, святково при
браний; у фойє — фотовиставка. 
Погасло світло, промені прожекто
рів вихопили з темряви зображення 
шести орденів, якими нагороджено 
комсомол, пролупали мелодійні по
зивні. На сцені учень та учениця 
читали вірші про Батьківщину, про 
комсомольський квиток, ветерани 
комсомолу розповідали про часи 
перших п'ятирічок, про подвиги 
комсомольців, а на екрані летів в 
атаку Папка Корчагін, поставали 
на повен зріст невловимі месники,' 
клялись у вірності справі вартії і 
комсомолові молодогвардійці... Ве
чір закінчився показом нового Філь
му. Так пройшла в «Листівці» Чер
гова «Комсомольська середа» — 
«На подвиг кличе комсомольський 
квиток».

НА ЕКРАНІ „ЛАСТІВКИ“
«Черговий захід», — сказав корів

ник цього шкільного кінотеатру 
Петро Іванович Шевченко, заступ
ник директора ніколи по навчаль
ній частіші, який до теге- ж іще й 
керує фотокінот уртком (разом з 
дітьми знімає фільми), «итае лекції 
в кііюуіііверснтеті для батьків. В 
активі кінотеатру — організація 
«комсомольських серед», прем’єри і 
конференції, тематичні кіііопоклзи, 
присвячені XXV з’їздові КПРС, 
Дню радянської молоді. Дню на
родження комсомолу. Дню космо
навтики, проведення лекцій, зустрі
чей. регулярні заняття кіпоклубу 
«Підліток». Ці заняття допомага
ють педагогам у прозовому вихо
ванні школярів. Адже перед демон-* 
струвачиям фільму на правову тему 
учні обов'язково зустрічаються з 
працівниками суду, прокуратури,

міліції і комісії у справах неповно
літніх.

З підвищеним інтересом учні пе
реглядають кінокартини, створені за 
літературними творами, то входить 
до навчальної програми.

У школі є кінокуток, де школярі 
знайомляться з новими фільмами. 
Він допомагає учням і в обговорен
ні тих чи інших кінострічок.

І за всіма цими «черговими захо
дами» постають десятки, сотні го
дин, проведених учителями та учня
ми разом з кіномеханіком сільської 
установки Петром Черпієнком (яко
му доводиться ще й ходити за чо
тири кілометри в сусіднє село, щоб 
показувати й там фільми), в стінах 
кінотеатру. ле спільно народжую
ться творча ініціатива, ернгіпальна 
ідея, .цікава думка. В забезпеченні 
необхідними фільмами допомагав

директор Світловодської кіномере
жі Микола Костянтине!ич Балаць- 
КІІИ.

Разом з тим кожному членові ра
ди шкільного кінотеатру доручено 
певні функції. Так, Валя Крпворуч- 

.Пого Директор, Віктор Швець 
і Надійна Порнчос — помічники кі
номеханіка, Таня Копої рай — ка- 
С"Р- є " сп°ї художники — Воло
дь Кузьменко і Віктор Легалін. І 
все це учні 7—10 класів.

Кожнії й «черговий захід» — яви
ще. як правило, неординарне. «Біль
ше видумки, геть егереспііп!» — та
ке золоте правило в роботі шкіль
ного кінотеатру «Лостіикг.».

С.. ІЛЛЯШЕНКО, 
редактор обласного уп
равління кінофікації.
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гранітні плити з зикар- 
буваними іменами по
леглих звитяжців, підхо
дять Герої Радянського 
Союзу В. О. Верхолзн- 
цев, Д. І. Семенсз, повні 
кавалери орденів Слази 
Я. і, Чупін, М. І. Жосан. 
Вони знімають з стіни 
полотнище. До стели ве
терани війни несуть гір
лянду Слази. Сюди ж 
покладають вінки колиш
ні фронтовики, рідчі 
загиблих, представни
ки трудових колекти
вів міста, учнівська та 
студентська молодь. Над 
фортечними залами зву
чить пісня пам’яті про 
загиблих солдатів. Пе
ред обеліском урочис
тим маршем пройшли 
воїни Кіровоградського 
гарнізону.

А ввечері в центрі міс
та спалахнули факели з 
руках юнаків та дівчат. 
Почалась маніфестація 
молоді на честь свята 
Перемоги. Знову до фор
течних валів йшли люди. 
Перед обеліском Неві
домому солдату виши
кувались молоді гвар
дійці п’ятирічки, учасни
ки походу комсомольців 
та молоді «Шляхами 
слави батьків». Знозу 
юнаки та дівчата дазали 
клятву на вірність ідеа
лам, за які боролись на 
фронтах великої Вітчиз
няної війни їхні старші 
товариші, за які полягли 
на фронтових плацдар
мах мільйони героїв.

В кожному селі, в 
кожному місті нашого 
степового краю робітни
ки і хлібороби, школярі 
та студенти слазили аої- 
на-переможця, вшано

вували пам’ять про за
гиблих. На честь свята 
Перемоги відбулися 
спортивні змагання на 
призи героїв-земляків, 
воєнізовані ігри. Велика 
група дтсаафівців Сзіт- 
ловодська на мотоцик
лах здійснила пробіг в 
село Красногірку Голо- 
ванізського району, де 
героїчно боролись з во
рогом патріоти підпіль
ної комсомольської ор
ганізації «Спартак». Ав- 
томотопробіги відбулись 
в Онуфріїзському, М-л- 
ловисківському районах. 
На площі Кірова в Кі
ровограді стартузав ве
локрос, відбулась легко
атлетична естафета, три
вали масові спортивні 
змагання на стадіоні 
спортклубу «Зірка».

Урочисто проводжали 
кіровоградці юнакіз, 
які призвані до лаа 

Збройних Сил СРСР. Пе
ред ветеранзми вони да
вали обіцянку чесно 
виконати батьківський 
наказ і стати справжніми 
охоронцями зоряного 
кордону Країни Рад.

Урочисті маніфестації 
молоді відбулись в Свіг- 
ловодську, Новоукраїнці, 
Олександрії, Малій Висці, 
Знам’янці, інших рай
центрах області.ЗЛІВА: БІЛЯ ОБЕЛІСКА НЕВІДОМОМУ СОЛДАТУ.ВГОРІ: КВІТИ ГЕРОЯМ- ВІД СИНІВ.ВНИЗУ: ПОВНИЙ КАВАЛЕР ОРДЕНІВ СЛАВИ М. І. ЖОСАН.Фото В. КОВПАКА.
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Обличчя у Івана Пилиповича 
суворе, стомлене, червоні від 
безсоння очі. Підвівся з-за 
стола:

— Одержано наказ здійсни
ти рейд но багатж х областях 
і вийти на Правобережну Ук
раїну, щоб підняти населення 
на боротьбу' з гітлерівцями, 
подати відчутну допомогу на
шій армії. Командирами при
значено Сидора Ковпака та 
Олександра Сабурова. Ми йде
мо в з’єднання Сабурова де
в'ятим батальйоном. Строки 
для підготовки нанкорогші...

Добирали фізично здорових, 
сміливих людей. У біліші як 
тисячокілометровий рейд бра
ли кращу зброю, добрих ко
ней. Хворі й поранені залиша
лися в Сумській області. Пе
ред початком .маршу всі на
родні месники прийняли пар
тизанську присягу.

9-й батальйон під команду
ванням Федорова йшов в 
авангарді з’єднання. Сабуров 
знав цей загін як міцний, за
гартований у боях. Саме тому 
й поставне його попереду із 
завданнями забезпечити про
сування з’єднана а по воро
жих тилах.

За час рейду на Право
бережну Україну баталь
йон провів понад 50 бойо
вих і дизерсійних опера
цій, прийняв до своїх лав 
400 нових народних мес
ників. Виручав досвід 
командира. Перед боєм 
він завжди зосереджений 
і спокійний, хоча цей спо
кій давався йому завдяки 
величезному напруженню, 
силі волі.
]_£ ОЛИ просиш його роз- 
• * повісти про ЯКИЙСЬ 
бойовий епізод, про себе, 
він говорить неохоче, а 
більше розповідає про 
своїх побратимів по бо
ротьбі з еорогом. Запам’я
тався йому бій у ніч на 
І листопада 1942 року за 
визволення районного 
центру Понорниця Черні
гівської області.

Несподіваним ударом ба
тальйон розгромнії гарнізон 
угорців і поліцаїв. 25 чоловік 
противник втратив убитими. 
Партизани зайняли попорпиць- 
ку комендатуру, захопили в 
полон начальника районної 
поліцейської упраси. За ві
сімнадцять кілометрів від міс
течка знаходилася школа, що 
готувала начальників поліції. 
Іван Пилипович від імені иа-

(Закінчення. Поч. в га
зеті за * травня ц- р.). 

чальннка понорпяцької полі
ції, якого взяли в полон, тер
міново запросив керівника 
школи прислати допомогу: 
очікується партизанський на
пад на районний центр. Хит
рість удалася. Через 40 хви
лин до комендатури иа двох 
автомашинах під’їхали 50 май
бутніх начальників поліції, 
озброєних кулеметами, авто
матами і гвинтівками. Помі
тивши пастку, вони спробува
ли вирватися з оточення, та 
були перебиті, взяті в полон. 
Іван Пилипович просив Іще 
допомоги, але начальник шко
ли відмовився її подати.

У Понорниці партизани 
зруйнували пошту і теле
граф, знищили радіоустат
кування, склади, забрали 
зброю і патрони, 170 бі
донів меду, що їх мали 
відправити до Німеччини. 
Втрат батальйон не зазнав.

У ніч на 17 січня 1943 
року батальйон брав 
участь у великій операції 
в місті Століні. Злетів у 
повітря Вороб’їзський 
спиртозавод. 19 січня рап
товим нападом партизани 
захопили містечко, а на
ступного дня без бою 
здався гарнізон сусідньо
го села Тільки за 19 і 20 
січня було взято в полон 
65 озброєних гітлерівців.

У зимові дні 1943 року 
дев’ятий батальйон теж 
без бою визволив район
ний центр Морочне Ро- 
венської області, з якого 
І. П. Федоров вийшов 23 
червня 1941 року. Жителі 
пізнали Івана Пилиповича 
як колишнього начальника 
районного відділу НКВС. 
То були теплі, незабутні 
зустрічі.

У СІЧНІ 1943 року по
близу білоруського 

села Хорупані (на хуторі 
Движки) розмістився штаб 
партизанського з’єднання 
О. М. Сабурова. Сюди з 
Москви прилетів секре
тар Ровенського підпіль
ного обкому партії В. А. 
Бегма. Від імені Президії 
Верховної Ради СРСР він 
вручив партизанам урядо
ві нагороди.

За рішенням ЦК КП(б)У І" 
січня 1913 року загін «За 
Батьківщину!» передали в poj- 
порядження Ровенського ні д- 

пільного обкому партії — для 
розгортання ще ширшої бо
ротьби з німецько-фашист
ськими загарбникамп. 17 лю
того в селі Озерську Висоць- 
кою району створили облас
ний штаб по керівництву пар
тизанським рухом. До складу 
штабу ввійшли В. А. Бегма, 
І. П. Федоров і Л. Є. Кизя.

Вже за перші два тижні 
діяльності обкому партії 
загін «За Батьківщину!» 
поповнився місцевими жи
телями, і на його базі 
створили чотири загони. 
Наш земляк став команди
ром другого з’єднання. 
Івана Пилиповича Федоро
ва стали називати Федо-

Валентян САН ДУЛ.чекіста
ров-ровєнський (на Украї
ні діяло й партизанське- 
з'єднання Олексія Федо
ровича Федорова).

Почалися затяжні походи по 
північних районах Ровеищини. 
Партизани сковували понад 
ЗО тисяч німців — дивізії таї; і 
не прибули па фронт. Неоці
ненний вклад у боротьбу з 
окупантами на Ро.чепщпиі 
внесли партизани загону «За 
Батьківщину!». Жителям Ду- 
бовицького району не забути 
бою народних месників улітку 
1913 року біля Лютнпськнх ху
торів. Тоді під час перепранії 
через Горинь на партизанів 
кинулись 300 фашистів під 

командуванням гебітс-комісара 
Гсдюке. Та нікому з гітлерів
ців не вдалось уникнути кари. 
Наздогнала. . куля Гі Гедюке. 
Партнзпйй усїіішпо перепра
вились через річку.

Про те, як хоробро бо
ровся з окупантами загін 
нашого земляка, свідчить 
одне з перших його доне
сень: «Наказ номер 61 за
галом виконано. В Ровен- 
ській області, в Клеван- 
ському районі, взято стан
цію Томашгород на ділян
ці залізниці Сарни — Ко
ростень. Усе станційне об

ладнання визедено з ладу. 
Знищено кілька кіломет
рів залізничного полотна. 
Загін вдалим маневром 
захопив залізничну стан
цію Остей. У п’ятнадцяти 
селах створено групи са
мозахисту. Обставини пов
ністю дозволяють розгор
нути в області партизан
ський рух. Затримуюсь
для проведення додатко
вих операцій. Командир 
загону «За Батькізщину!» 
Івзн Федороз».
ГЛІД знамена народних 
’ ’ месників ставало все 
більше радянських людей. 
Горіла розенська земля 
під ногами окупантів. Те
риторія з населенням по
над 300 тисяч чоловік за
лишилася радянською. В 
багатьох містах і селах 
удень і вночі майорів чер
воний прапор. Щодня на 
залізничних коліях області 
гриміли вибухи, летіли під 
укіс поїзди, виходили з 
ладу мости.

У січні 1941 року за вказів
кою ЦК КП(б) України та 
Українського штабу партизан
ського руху підпільний обком 
партії сконцентрував у Чуман- 
ському лісі з’єднання В. А. 
Бегмн, І. П. Федорова та 
М. П. Тарути. Ці з’єднання 
повинні були зв’язатися по 
радіо з військами 13-ї армії 
генерала М. II. Пухова й у 
взаємодії з ними визволити 
місто Ровно. 14 січня в селі 
ДОВГОВоЛІ відбулася зустріч 
І. ГІ. Федорова та Л. Є. Кіііі 
з генерал-лейтенантом В. К. 
Барановим. Вони намітили 
план спільних дій з метою 
зи иіолення міста і ряду райо
нів області.

Першого лютого парти таїш 
ввійшли н районний центр 
К.тсааиь, а наступного дня ра
зом з воїнами 13-ї армії уві
рвалися в Ровно. 12 лютого 
1941 року Український штаб 
партизанського руху видав На
каз, у якому зазначалося, що 
з’єднання Івана Федорова в 
складі восьми загонів має 
вийти на терп торію Дрою- 
бнцької області, в район Бо
рислава, для розі ортанпя та 
активізації там партизансько
го руху. Майже півтори тися
чі бійців з’єднання пішли на 
захід. . . і > і

* ❖ Ф
ЕНТРАЛЬНИЙ Комітет 
Компартії України ви

соко оцінив дії партизанів 
під командуванням Івана 

Пилиповича Федорова. В 
постанові ЦК КП(б)У від
значалося, що Ровенсьче 
партизанське з’єднання 
пройшло славний, героїч
ний шлях боротьби.

«Бійці — партипіни. коман
дири і політпрацізники заго
ну цього з'єднання, — записа
но в постанові, — безперервно 
громлячи гарнізони противни
ка, порушуючи роботу його 
тилу, допом.агали доблесній 
Червоній Армії визволяти те
риторію області від ненависно
го ворога, і в цій боротьбі за
воювали бойову слану».

З’єднання нагороджено 
почесним Червоним пра
пором Президії Верховної 
Ради УРСР, Раднаркому 
УРСР і ЦК КП(б)У: «За 
зразкове виконання бойо
вих завдань партії та уря
ду в тилу ворога, за геро
їчну боротьбу проти ні
мецько-фашистських за
гарбників і самовіддану 
службу соціалістичній
Батьківщині і своєму на
родові».

А Івана Пилиповича Фе- 
дороза нагородили орде
нами Леніна, Богдана 
Хмельницького І ступеня і 
медаллю «Партизанові 
Вітчизняної війни» І ступе
ня. Крім того, за форму
вання однієї з частин на
родного Війська Поль
ського він удостоївся 
польського ордена «Хрест 
Грюнвальда».

Після війни І. П. Федо- 
ров довгий час працював 
в органах державної без
пеки. Нині він живе в міс
ті Хмельницькому. Його 
не раз обирали депутато/л 
міської Ради депутатів 
трудящих, він був голо
вою депутатської комісії 
соціалістичної законності. 
Хоч Іван Пилипович і на 
заслуженому відпочинку, 
та він продовжує викону
вати громадські доручен
ня, часто виступає перед 
молоддю зі спогадами 
про партизанську бо
ротьбу.

„КОЛОС“—
„ЗІРКА“—0:1

Українські команди другої 
ліги класу «А» провели мину
лої суботи черговий тур чем
піонату країни з футболу. Кі
ровоградська «Зірка» виїжд
жала в Полтаву для зустрічі 
з місцевим «Колосом».

Було кілька причин, які обу
мовили гостроту матчу. Госпо
дарі поля, як і їх гості, про
вели на гру менше багатьох 
інших команд. Але становища 
«Колоса» в турнірній таблиці 
було трохи гіршим: кірово
градці, маючи сім очок, зна
ходилися на десятому місці,, а 
полтавчани відегдіали па два 
очка і займали тринадцяту 
сходинку. До того ж, в попе
редньому турі вони програли 
в Харкові «Металісту» (1:2) і, 
звичайно, прагнули реабілі су
кати себе в очах місцевих 
любителів спорту.

Але цього не сталося. Кірз- 
воградці атакували гостріше, 
їх гра була більш осмислена і 
комбінаційна. Тому нерідко 
біля воріт господарів поля 
створювалися небезпечні мо
менти, які іагрожували го
лом. Мали можливість вивес
ти свою команду егеред Ан
дрій Карток, Олексій Кац
ман, Олександр Снізко. Але ж 
ми знаємо, що м'яч не завжди 
підкорюється гравцям, д

Йшла Зі-ша хвилина першо
го тайму, коли Микола Ла
тиш метрів в 35-ти від воріт 
суперників обвів одного з 
гравців «Колоса». Перед ним 
залишалося двоє захисників 
полтавчан, які намагалися 
розгадати, кому він зробить 
передачу. Вони не чекали, що 
Микола буде бити по воротах 
з такої відстані. А він пробив 
дуже сильно і точно. М’яч — 
в правому від готкіпера куіі 
воріт. Цей гол і вирішно до
лю матчу.

Наступну гру «Зірка» про
веде в Кіровограді 17 травня. 
Вона прийматиме миколаїв
ську команду «Суднобудів
ник».

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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Кіровоградське середи«; міське професійно-технічне у'Еіьтище № 4
ПО ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1976—1977 навчальний рік

Зна м’яневдс
технічне училище Ло 2

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ

для набуття таких спеціальностей:

із строком навчання З ‘токи (віком від 15 років і 
старші): токарі, слюсарі-рсмон пінки, слюсарі-інсіру- 
меиталышки по виготовленню і ремонту штампів, 
пристосувань і пресформ. сліосарі саитеміікп по мон
тажу систем опалення водопроводу. іазоііроводу 
та пі.:

із строком навчання І рік: слюсарі механо- 
складальних робіт.

Всі учні забезпечуються триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом Тим. хто і остро по
требує, надається обладнаний гуртожиток. Всі учні 
одержують 33 проценти від зарплати під час вироб
ничої практики.

Училище має бібліотеку. При клубі училища пра
цюють гуртки художньої самодіяльності — хоровий, 
танцювальний, художнього слова, естрадний і духо
вий оркестри при кабінеті «Югиїї технік» — гуртки

технічної творчості, а при комітеті ДТСАЛФ постій
но працюють курси мотоциклістів

Після закінчення училища всім випускникам видас
ться доку мент про одержання середньої освіти і при
своєння розряду, а учням, які навчалися один рік — 
атестат з спеціальності з присвоениям розряду. Від
мінники мають празо на вступ у технікуми і вузи ло
за конкурсом

Початок занять І вересня 1976 року
Вступники до училища повніші подати такі доку

менти: заяву на ім’я директора, свідоцтво про освіту, 
характеристику зі ніколи, свідоцтво про народженні 
або паспорт, довідки з місця проживання, склад сім і 
та медичну (форма № 286). 6 фотокаргох '6X5 ом).

Прийом докуменіів щодня з 10 травня, крім неділе 
з 8-ї до 16-ї голиші

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
Революції, 20. телефони: 2-37’50 2-31-42. 7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.

М ї ровоградеьк е 

технічне училище Л« в

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

П
токарі по ме*елу; слю

сарі - інструмеюалоники; 
слюсарі механоскладаль
них робіт з обслуговуван
ням свердлувальних і аг
регатних верстатів; слюса
рі по ремонту громисло- 
еого обладнання; теслярі- 
верстатники; електрозва- 
рювальники; електромон
тери по експлуатації елек
трообладнання.

На всі спеціальності 
приймаються юнаки та 
дівчата, що мають освіту 
за 10 класів, віком до 25 
років. На спеціальності 
електромонтер і електро- 
аеарюЕальник мінімальний 
вік для вступу 17,5 років.

Строк навчання — 10 мі
сяців.

Учням, що встигають, 
виплачується стипендія у 
розмірі 30 карбованців на 
місяць, відмінникам на
вчання стигендія випла
чується в сумі 37 карбо
ванців 50 копійок.

За виконані роботи в 
процесі виробничої прак
тики учням додатково до 
стипендії на заховується 
33 проценти від заробле
ної суми.

Навчаючись в училищі, 
кожний учень може сумі
щати навчання на підго
товчих курсах для вступу 
в інститут, а також набути 
військово-технічну спеці
альність при Д.ТСААФ.

Учні, які закінчили учи
лище з відзнакою, мають 
право вступати на вечір
ній відділ інституту поза

конкурсом, на денний від
діл — на загальних під
ставах.

Час навчання в училищі 
зараховується до трудово
го стажу.

Кожний учень де призо
ву в Радянську Армію на
буває спеціальність і по
трібні знання з спеціаль
них і загальноосвітніх 
предметів.

До училища молодь 
приймається без екзаме
нів.

При училищі є їдальня.

Постійно працюють такі 
гуртки: хорові й; танцю
вальний, художнього сло
ва, духовий, естрадний, 
технічної творчості, стрі
лецький, парашутний,
електротехнічний. спор
тивні секції.

Початок занять 1 верес
ня 1976 року. Прийом заяв 
з травня по вересень 
1976 року.

До заяви додаються та
кі документи: атестат про 
закінчення середньої шко
ли; свідоцтво про народ
ження чи паспорт; довідка 
з місця проживання і про 
склад сім’ї; характеристи
ка зі школи; автобіогра
фія; 6 фотокарток розмі
ром 3X4 сантиметри; при
писне свідоцтво та довід
ку про щеплення.

Звертатись на адресу: 
м. Кіровоград, сул. Де
кабристів. 26. Телефони: 
2-35-31, 2-50-20, 2-35 81.

ДИРЕКЦІЯ

митися*
Одночасно—спеціальність 
і середня освіта
М н ко. і а і’ всь к с 11 рефеє і й в о- 
технічне уЧИЛИЩС «V*
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ
на 1976—1977 навчальний рік
на іакі спеціальності:

ка базі 8 класів" (строк навчання — 3 роки) -- 
токар, фрезерувальник. слюсяр-ремоптвик, слюсар 
механоскладальних робіт Після закінчення ’.чііліііиа 
учням видають дипломи про середню освіту і при
своюють розряди з вибраних спеціальностей;

на базі 8 класів (строк навчання — 2 роки) — 
токар;

на базі 10 класів (сірок навчання — 10 місяців) — 
токар. електромонтер по обслужуванню промислово 
то устаткування

Приймають юнаків і лііиіат Зарахування — без 
екзаменів.

Зараховані до училища перебувають па повному 
державному забезпеченні Учнівюнаків забезпечують 
гуртожитком.

Учням, у яких сірок навчання три поки, падают’, 
гідстрочку від призову в Радянську Армію на 4 роки

Учні, у яких строк навчання один рік. одержують 
СТШЮІІЛІІО

Всі учні одержують 33 проценти віл суми, .зароб
леної піл час виробничої практики

В учил пні працюють секції футбольна, волейболь
на. баскетбольна, боротьбі і боксу настільного тенісу

У '■и.моннй період учні .можуть користуватися пла
вальним басейном, у вільний час — ві підхвати гурт
ки художньої самолітльвосг! естрадно-інструмен
тальний ансамбль

Для вступу необхідно надіслані цінним листом 
згяву. доку мент про освіту характеристику з місця 
навчання, свідоцтво ппо народження. довідку з міст 
проживання і про склад сім’ї. 6 фотокарток розміром 
3X4 см.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса учнлиша: УРГР 327044. м. Миколаїв 

(обл.). вул. Космонавтів 66 ^трамвай 7. автобусі 
№№10.12 18) Тел. 2-10-81 2-10-87

ДИРЕКЦІЯ.

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

перебувають на держав
ному забезпеченні.

Для осіб, звільнених з 
лав Радянської Армії в за
пас, строк навчання — 7,5 
місяця. їм виплачують 
стипендію в розмірі 69 
карбованців на місяць (на 
спеціальностях: рглядач-
ремонтник вагонів, елек
тромонтер контактних ме
реж і високовольтних лі
ній електропередачі).

Прийнятих на спеціаль
ності «Оглядач-ре ’монтпйк 
вагонів», «Слюсар по ре
монту вагонів», «Слюсар 
по ремонту тепловозів», 
«Електромонтер контакт
них мереж» забезпечують 
гуртожитком.

При училищі є їдальня.
Вступники повинні ‘пода

ти заяву на ім’я директо
ра училища, свідоцтво 
про народження; доку
мент про освіту, характе
ристику зі школи або міс
ця роботи, довідку э міс
ця ГірОЖИЕсННЯ і про склад 
сім'ї, автобіографію, до
відку про стан здоров’я 
(форма N° 286), 6 фото
карток розміром ЗХ-4 см.

Усі вступники за на
правленням училища про
ходять медичну комісію в 
Знам'янській залізничній І

слюсар по ремонту ва
гонів та автоматичного 
гальмового устаткування. 
Строк навчання — 2 роки 
(приймають юнаків з осві
тою 8—10 класів, віком не 
менше 15 років);

слюсар-елсктрик по ре
монту електроустаткуван
ня тепловозів та електро
возів. Строк навчання — 
1 рік (юнаків 
ньою освітою, 
ших 17 років);

помічник 
електровоза — 
Строк навчання 
(юнаків із середньою ос
вітою. не молодших 17 ро
ків);

електромеханік пс авто
матиці і сигналізації на 
транспорті. Строк навчан
ня — 2. роки (юнаків із се
редньою ОСЕІТОЮ, не мо
лодших 17 років);

електромеханік зв'язну 
на транспорті. Строк на
вчання — 2 роки (юнаків 
із середньою освітою, не 
молодших 17 років);

черговий по станції IV — 
V класів Строк навчання— 
1.5 року (юнаків і дівчат із 
середньою освітою, не 
молодших 17 років);

слюсар по ремонту теп
ловозів. Строк навчання— 
1 рік (юнаків із середньою лікарні, 
освітою, не молодших 17 
років).

Зарахованим на перелі
чені вище 
виплачують 
розмірі, 
для учнів третього курсу 
технікумів, відллінникам 
наєчання — підвищену 
стипендію. Вихосг.ниі ди
тячих будинків, діти інва
лідів першої і другої груп

із серед
нє мелод-

машиніста 
тепловоза. 
— 2 роки

спеціальності 
стипендію в 

БСтанСБЛЄНОМу

Випускників училище на
правляють на роботуза 
спеціальностя/ли. ВонїЛсо- 
ристуються всіма пільгами 
робітників залізничного 
транспорту.

Адреса училища: Кіро
воградська область, м. Зна
м’янка, вулиця Рсэк Люк
сембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ

професійне
торгоне училище

ГіСОЕОДИТЬ прийом учнів 
иа 1976—1977 навчальний 
рік на спеціальності: 
продавців продовольчих 
товарів; продавців про
мислових товарів: ионтро- 
лерів-касирів продоволь
чих і промислових товарів.

Прийом документів ‘до 
20 серпня.

Строк навчання: на базі 
8 класів — 2 роки; иа базі 
16 класів — 1 рік.

До заяви н а ім’я дирек
тора необхідно додати та
кі документи: атестат чи 
свідоцтво про закінчення

школи (оригінал), - чотири 
фотокартки, СЕІ.цОЦТЕО поо 
народження (копію), до
відку про стан здоров’я 
(форма № 286).

Прийом в училище про
водиться без екзаменів- 
Особи, зараховані в учили
ще, одержують стипеч^ю 
в розмірі 32 карбованці а 
демобілізовані еоїни — 60 
карбованців на місяць. :

Адоеса училища: м. Кі
ровоград, вул. Бг.силини. 5- 
Телефони: 4-14-83. 4-14-85«

ДИРЕКЦІЯ

Київський оудіве.іьний технікум трннсітртного будівництва
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне відділення за 
спеціальностями:

розвідування та будів
ництво залізниць; мести 
та інші штучні споруди; 
будівництво тунелів та

метрополітенів; маншей- 
дерська справа.

На заочне відділення за 
спеціальностями:

розвідування і будівни
цтво залізниць; мости та 
інші штучні споруди; бу-

дівництео тунелів та мет
рополітенів.

Технікум готує техніків- 
будівельників для будів
ництва залізниць і об’єктів 
транспортного будівни
цтва.

Приймаються особи, які 
закінчили восьмирічну і 
середню школу.

Гуртожиток і стипендія 
на загальних підставах.

З 1 липня працюють 
підготовчі курси.

Адреса: 252151, Київ-151, 
вул. Вінницька. '0. їхати 
тролейбусом Н? 9 до зу

пинки «Вінницька».

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КО.ММУІІДР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛИСМУ г. Кпрппоірал.Наша адреса і теле5ДЦ
316650. ГСП Кіровоград-50, вул. Луначарськсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
исмсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масоеої роботи — 2-45-36, еідділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Димнірова 
обласного управління у справах оидаивиїпв, 

поліграфії і книжкової торіівлі,
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2. '
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ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

На денне відділення на і курс (на базі ьосьмирі г 
лої школи) з таких спеціальностей: промислове і ци
вільне будівництво, сані гарно-і ехнічне обладнання 
будівель по спеціалізації вентиляція і коїідішіювашіл 
повітря, електромашинобудування.

На II курс (на базі середньої школи) із спеціаль- 
і остей: елсктромзшнно’будуваїшя, електроостітлю- 
вальні пп'ї.'іади і устаткування, промислове і цивіль
не будівництво '

На вечірнє відділення па II курс (на базі середньої 
о.коли із спеціальностей: електромашинобудування, 
ббпобка металів різанням.

На заочне відділення на ПІ курс (на базі серед
ні ої школи) із спеціальностей: електрообладнання 
промислових підприємств і устаткувань. слектроос-і 
віт повальні прилади і устаткування, промислове і. 
ілівільнс будівництво.

Прийом заяв і вступні екзамени '.«гідно довідника, 
для посгупаючих в середні учбові заклади.

За довідками звертатися на адресу: м. Полтава, 
вул. Комсомольська, 51 а, електротехнічний технікум. 
Телефони: 7-29-53, 7-28-81.
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