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Репортаж з Ленінського уроку
Зал клубу Кіровоградського зааолу радіовиробін. Червоне 

полотнище на сцені із словами вождя, які стали назвою уро
ку, кумач на спя і новому столі, лозунги, гомінка молодіжна 
аудиторія складальних цехів № 2 І № 3... Вже з самою по
чатку Ольга какова, ватажок членів Спілки третього цеху, 
по суті, вивела формулу Ленінською уроку «Партія — 
І’ОіуМ, честь І совість нашої епохи», Ііідкрес.'ііімінм,, 1ЦО ВІН 
покликаний продемонструвати єдність партії і народу, партії 
і комсомолу, відданість радянської молоді ідеалам комуніз
му, справі, за яку стояли і стоять старші покоління.
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— Бути комсомольцем, — схвильо
вано продовжувала О. какова, — 
значить, бути ленінцем, перекона
ним иатріотом-ін гернаціоналістом, 
активним помічником партії в до
сягненні світлого прийдешнього.

Нинішній урок проходить після 
знаменної події в житті партії, 
всього радянського народу — XXV 
з’їзду КПРС. У світлі ного Історич
них рішень постають перед країною 
величні завдання і плани десятої 
п'ятирічки. Трудові ударні діяння 
молодих рук потрібні Батьківщині, 
щоб зростала її могутність, щоб 
прискорювалась її невпинна хода.

. ,—.З’їзд партії наголосив, що ово
лодіння передовим досвідом, доне
сення його до кожного трудового 
колективу, до кожного трудівника 
сприятиме підвищенпіо « фект ІІВНОСТІ 
виробництва, якості нашої діяльнос
ті.' — повела мову .ї трибуни груп- 
комсорг комсомольсько-молодіжної 
бригади намотувальниць імені XXV 
з'їзду КПРС Ніна Бузько.

Стишений зал уважно її зацікав
лено слухав делегата XXV з’їзду 
Компартії України Л. II. Різницька, 
яка розповіла про роботу фору
му комуністів республіки.

Комсомольські активісти — Люд
мила Андросюк, Людмила Чорнуха, 
Віра Карсліна у своїх виступах 
звернулися до визначення місця і 
ролі комсомольців, усієї молоді 
обох цехів у конкретних здобутках 
рідного підприємства. Великої ува
ги надали розміні про посилення 
соціалістичного змагання за право 
підписати Рапорт Ленінського ком
сомолу Центральному Комітетові 
КПРС до 60-річчя Великою Жовт
ня, про масову участь юнаків і дів
чат у Всесоюзному Ленінському за
ліку «Рішення XXV з’їзду КПРС — 
и життя!», як це визначив V пле
нум ЦК ВЛКСМ.

Змістовними, корисними ДЛЯ МОЛОДІ 
стали виступи заступника секретаря 
парторганізації цеху -*й З Т. Г. Гав
рилівн, ветерана праці, начальника 
зміни цеху .** З О. 1. Саленко. Во
ни розповіли молодим про історію 
тих днів, з яких починався їх рід
шій завод.

Дівчата піднесли Олені Іванівні 
роїкішний букет весняних квітів, 
ирнвігавіїїн її з ювілеєм: у червні 
минає двадцять п'ять років, як во
на прийшла на завод.

Пропагандист гуртка «Наш Ле
нінський комсомол» С. О. Фурман, 
підбиваючи підсумки занять у ме
режі комсомольської політосвіти за

нинішній навчальний рік, Із задово
ленням відзначив, наскільки вирос
ла молодь. Розширилися обрії світо
бачення юнаків і дівчат, зросли їх 
запити, інтереси. Відрадно й те, що 
на кожному занятті, як і на Ленін
ському уроці, були не тільки гурт- 
ківці, а н слухачі школи економіч
них знань, практір’їіо, вся молодь.

...Зал знову гомонів зовні буден
ним плином. Та вчувалося: кожен, 
хто брав участь у Легінському уро
ці, збагатився надбаннями, які ста
нуть міцною підмогою і сьогодні, і 
завтра.

А. НЕЧИТА-ЙЛО, 
спецкор «Молодою кому
нара».

На фото: піістунае делегат XXV 
з'їзду Компартії України Л. П. Різ
ницька (вг<-|.і). Н залі — учасники 
Ленінського уроку.

МИНЕ небагато часу, і непо- 
далік Кіровограда почне 

діяти лідприємство-велет — 
чавуноливарний завод. Обриси 
ного корпусів дедалі чіткіше 
проступають на фоні блакит
ного неба, і здалеку вся будо
ва нагадує гігантський кора
бель зі щогламп-гігантами. 
Здається, пришвартувався він 
серед степового простору, 
щоб поєднати зі степом свої 
ще не витрачені зусилля для 
великої загальної справи.

Чавуноливарний—пусковий об’єкт 
десятої п’ятирічки в нашій облас
ті. І до пуску першої черги вже 
недалеко — в грудні цього року 
має стати до ладу комплекс спо
руд. розрахований па випуск 600 
тисяч тонн лиття па рік.

Тож па будові пиві дорожать 
кожним робочим днем, на облік 
беруть кожну робочу годину. Цей 
настрій владно оволодів будівни
ками заводу. Буквально через 
день-два не пізнаєш тієї дільниці, 
де побував напередодні, — будова- 
росте, як каисуть, на очах. Всупе
реч усьому, що сьогодні стоїть на 
заваді загальному прагненню ко
лективу — здати першу чергу у ви
значений строк. А труднощів- дово
диться долати чимало.

Заводу ше не збудовано, та 
вже необхідно робити рекон
струкцію на окремих дільни
цях. У корпусі № 2, наприк
лад, переробки вели одночас
но на кількох об’єктах. Готові 
фундаменти під дозатори 
шихти за новим планом по
трібно було розібрати і буду
вати нові, перемістивши їх па 
ЗО сантиметрів. Переробки 
з-за корективів конструкторів 
відтягують строки здачі окре
мих об’єктів. Так, у ньому ж 
корпусі доведеться «перенес
ти» колоші на майданчику ви
вантаження шихти, бо на тепе
рішньому місці вони заважа
тимуть рухові конвейєра. При 
напруженій роботі па шо пере
робку ланка з восьми будівель
ників «найдефінитніших» про
фесій — зварників, тсслярів- 
бстоннпків — затратить два 
робочих тижні. Та, як заявив 
начальник дільниці № З управ
ління «Машбуд» комбінату 
«Кіровоградважбуд» В ,Л Ко- 
шевепко, слід і цей строк ско
ротити, адже монтажники бук
вально «на п’яти наступають».

Не вистачає будівельників «ле- 
Фіціітііпх» професій, по вистачає 
будівельників взагалі Нехай v чи
тачів по складеться вражецизі. ні
би причиною цього — ліпне пеза- 
пляновпііа «реконструкція» па и:е 

не діючому, ^аводі, мовляв, менше 
переробок — більше будівельників 
було б зайнято на основних робо
тах. Навіть коли припустити, шо 
працюють тільки за кресленнями 
без поправок, все одно нестача ро
бочої сили залишається.

— Щоб укластися в усі графі
ки, — розповів В. Л. Кошевепко, — 
нашій дільниці потрібно ше двад
цять чоловік. Особливо не вистачає 
робітників на спорудженні тунелів.

ВІДПОВІДАЙ,
ТОВА РИШУ КОМІТЕТ!

БУЛО ТІЛЬКИ
РІШЕННЯ,
і його поклали 
в довгий ящик

Поки люд і не звільняться па ївших 
будівельних майдаочнках. ми- пе 
зможемо почати »іпокладяїіпя ту
нелів

'Гані ж біди й у колективу 
дільпшіі № 4, яку очолює ком
сомолець Вячеслав Кравченко. 
Лише тут не вистачає вже по
над ЗО будівельників. І жодний 
співрозмовник не висловив ні
яких претензій на адресу шта
бу ударної комсомольської бу
дови. Хоча мав цей орган зна
йти серед молоді міста попов- 
нсшів колективу будівників за
воду. найперше зреагувати па 
на «невід «ладніш у проблему
дня. За рішенням бюро обко
му комсомолу ніс 9 березня 
цього року пявуноливарпмй 
оголошено ударною комсомоль
ською будовою міста Кірово
града. Часу було досить, щоб 
штаб визначився в основних 
напрямах роботи, .підказаних 
потребами і проблемами ново
будови. Та чомусь ні началь
ники дільниць В Л Кошевен- 
ко і В 1. Кравченко, ві члені! 
бпигади теслярів бетонників 
Валентина Дерев’явепка й сло
вом пе обмовились про ком
сомольський штаб Коли я но- 

бачила на колі ні червоний 
вимпел, сподівалася, що зараз 
ніде мова про штаб.

— Це пранці перед зміною» вручи
ли молодіжній бригаді Сашка Ку
черявого. — пояснив начальним 
дільцнді № 4 Вячеслав Кравчен
ко. — Вчора па закладанні фунда
менту денне завдання виконали по 
сто двадцять сім процентів з оцін
кою «добре»... — Помовчав»» до

дав: — Плрікем ком
бінату прааіюе...
і і ішло діло, як вим
пел сі.-'л її вруча
ти. Кожен колектив 
вважає за честь хоч 
па день прикріпні и 
пю нідзнлиу па своє
му робочому місці.

І знову пі слова 
вро впаб ударпої.

— Йому? — витаю 
у Вячеслава.

Мпче знижуючи 
кожне едопо. довіль
но ВІЛПОІІІдПЄ мій 
повни.знайомий:

— О. якби ж він 
був! На дільниці 
працює майже сімде
сят процентів ком
сомольці» і молоді. 
Комітет комсомолу 
нашого комбінату ні
якої робот» безпосе
редньо (із будові з 
ними не -нрово- 
діггь. А штаб.-j

Лише нещодавно і»»- спільному 8а- 
еіданпі керівників булівпичївя І 
міськкому комсомолу уииалилп-рі- 
німім створит» НОІЮ...
ПЕРШЕ моє гшайометво э 
“ міською ударною комсо
мольською будовою без- -удар
ного комсомольського штабу 
відбулося- па початку гевітвя, 
25 квітня в телефонній розмо
ві перішій секретар мієьвнвму 
комсомолу Яків Бондар пові
домив. >но штаб *з учораш
нього дня вже працює» і ш.о 
вій «особисто його очолив». 
Кілька днів тому попутна ма- 
яінн.з доставила мене вдруге 
па новобудову. С г^діналать 
ознайомитися з першими кро
ками роботи штабу Начальник 
будівельного управління «Маїп- 
б-уд» комбінату -Кіровоград- 
влжбуд». яке споруджує за
вод. Л С Ппахотиик розвіяв 
ці сподівання буквальне з- пер
ших стгв:

— ІІІе немає штабу. Було 
тільки рішення про його ство
рення.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого ко
мунара». '

м Кіровоград. '

• ГІІО ИЛ МАРШІ: будівництво і еі^сплуатація

«ПОЗИЧТЕ 
ПРОЦЕНТ
АВТОРИТЕТУ...»

Q НА ТЕРЕЗАХ — СІНО І ФУТБОЛ. 0 ЧИ МАЄ ДЕРЖАВНЕ ЗНАЧЕННЯ 
ТЕНІСНИЙ КОРТ? 0 ЯК ОЛЕКСІЙ К. ЗАОЩАДИВ ДЛЯ ТЕХНІКУМУ 800 
КАРБОВАНЦІВ, І ТЕПЕР ЙОГО «ЕКРАН» ПРЕТЕНДУЄ НА ПРЕМІЮ... 
0А ПРЕДСТАВНИК АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЯВИВ: «ГРОШЕЙ НА СТАДІОН 
НЕМАЄ. ПІДКИНЕМО КОМСОМОЛЬЦІВ». © В ІНШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИ
МІРЯЛИ БУТТЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ ПРОЦЕНТАМИ, І ХЛОПЕЦЬ ПІШОВ 
У ПИВНИЙ БАР...

0 Т МИ всі знаємо цю гучну фразу: 
спорт і труд — поруч ідуть! 121 раз 

читав про це Сергій Петрович, але 
все одно забув, і вигнав з кабінету фіз
орга:

—- Не мороч мені голови. В мене — 
план, пусковий об’єкт горить, а ти з свої
ми тенісними кортами носишся.

— Я не ношуся, їх нема в мене. Тх 
треба побудувати. Дайте вказівку, щоб 
видали мені цемент. Бо навіть наш ком
сорг, не маючи чим зайнятися після робо
ти, пішов у пивний бар. А там же поруч

CEIOfITIf » НИХ
споруд---

справа 
комеамольсьна

ще й винний погріб. То підпишіть ордер.
— Ні! В мене об’єкт державного зна

чення.
Розповіли мені про таку оказію з про

центами кіровоградські будівельники, і 
я раптом згадав голову колгоспу, який 
міркував про подібні речі і свій автори
тет по-іншому.

Треба було в суботній день скиртувати сіі:о. 
а він поїхав з хлопцямн-футболістами па фі
нальний матч в сусіднє село. Уповноважений 
йому погрожував «строгачем», и він своє: 
«Кубок повинен бути пашим, без мене вони 
не виграють його», і кубок той такії виграли, 
і сіно було заскиртоване — вночі (і треба бу
ло вночі) працював голова колгоспу разом з 

хлопнямн-фетбо.тісгамії. З такою «безвідпові
дальністю» авторитет Івана Григоровича Апа- 
чука аж ніяк не впав. Вранці кіп прийшов з 
комсоргом в контору з степу і скаїап уповно
важеному:

— От не хвалюсь але » районному -»пепси
ні — наше сіно буде пертим. Бо цей мій Ко ю 
каже, що Футбольний м’яч маг державну вагу.

Поважний уповноважений сміявся разом з 
головою колгоспу:

— Ви таки жартун. Іване Григоровичу. Але 
за сіно спасибі, молодець.

— Це Коля молодець. Він примусив мене 
збуду капі стадіон.

— А причому тут стадіон до сіна?
— Я сказав: буде стадіон. І зробив. Я сва- 

зав: спасибі за кубок, але пас чекає в степу 
сіно. І вони сказали: буде зроблено. Я — ;а 
них, воїн» — за пене. А фу і бел — не дрібни
ця.

Комуніст Іван Григорович Драчук 
стояв перед комсоргом, і для хлопця в 
ту мить не було авторитетнішої особи 
аніж голова колгоспу. Бо він — держав
на людина...

І донині в Ульяновському районі 
пам’ятають цю історію з сіном і футбо
лом. Немає вже серед живих Івана Гри
горовича, а слортсмени-ветерани гор- 
дісно задивляються на його портрет в 
музейній кімнаті, і кажуть: «Він нас лю- 

і сам з нами був молодим...».
ГЕ РО всі ці ситуації можна було б не 
“ згадувати. Але оце сиджу в місько
му спорткомітеті, слухаю людину, яка 
все життя своє віддала заради розвитку 
фізичної культури і спорту в Кіровогра
ді, і мимоволі думаю про «терези авто
ритету, на яких футбол і сіно».

А Василь Лаврентійович Зеєршков- 
ський своє:

— Звичайно, від ініціативи комсомоль
ців залежить багато. Але без нашої до
помоги їм не обійтись — треба, щеб і 
керівники підприємств, і ми, ветерани, 
були з ними.

А голова спорткомітету Аркадій Пе- 
дольський (нарешті я його застав ₽ кабі
неті, бо цілий тиждень він в нслеизивах 
фізкультури — його цікавить якісний 
показник в підготовці значківців ГП0) 
кудись дзвонить по телефону:

— Цифру будь-яку можна поставити. 
Та одними процентами авторитету не 
втримаєш. Про будівництво спортивних 
споруд я вам вже не нагадую А от як 
ми використовуємо наявні, давайте по
міркуємо разом. Тільки в ширшому 
колі...

Як з'ясувалось, нещодавно засідала 
міська комісія по впровадженню в жит
тя нового комплексу ГПО. Покликали в 
спооткомітет представників адміністра
ції підприємств, які повинні були побу
дувати спортивні споруди. Кіровсьний 
райвиконком, наприклад, зобсе язав ке
рівників двох заводів: радісвироб в і 
друкарських машинок збудувати стадіон 
на Черемушках.

— Колп ж. нарешті, почнете?
Представник заводе раліор.кробіп:
— Бєптватії не можемо Немає яонітів Піл- 

кнпемо брига и V комсомольців якшо треба.
Представник .аноде друкарських машиной:
— Немає грошей А па те місце, же пав Бу

ти стадіон. яліяті. якийсь грувт.
Член» комісії цікавились чи готовий на но- 

воміїко іаїпсььлм є полоймші'і иі-ялвтий пла
вальний Мого «я» пВлячнзт» комбінат

(Закінчення на 3-й стер.).
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ТГ ОЖНУ нову справу не пускати на самоплив—та- 
4 *• ке правило у комсомольського ватажка з кол
госпу ім. Карла Маркса Володимира Вершибалка. 
Ось і цього разу не відклав візиту в тракторну 
бригаду № 4 другого відділка, хоча турбот, як і 
щодня, було чимало. А побувати тут конче необ
хідно. З ініціативи молодих механізаторів у брига
ді створили нині комсомольсько-молодіжну ланку 
по вирощуванню високих урожаїв цукрових буря
ків. Новий колектив очолив молодий комуніст 
Михайло Гук. Секретар розумів, що ланковому по
чинатиметься нелегко. Напружені соціалістичні зо- 

б°»’язання взяли 
молоді бурякозо- 
ДИ — виростити 
майже по 300 
центнерів солод
ких коренів на 
кожному з 245 
гектарів при міні
мальній затраті 
ручної праці, до
вести собівартість 

> одно
го центнера до 
2,14 карбованця. 
Увагу цьому ко
лективові комітет 
комсомольсь к о і 
організації приді- 
ляє особливу.

Основу під новий урожай майбутні члени ланки 
почали закладати ще минулого року. З осені внес
ли під оранку органічні й мінеральні добрива. Ни
нішньої весни дзічі заборонували поле, пройшли 
культиватором раз, удруге, слідом пустили котки. 
Лише після цього Володимир Кучер, Іван Жорниць- 
кий почали сіяти. І хоча строки квапили, та якість 
сівби майже на кожному гектарі взяли під суворий 
контроль. У ці напружені дні створили пост якості 
з числа молодих механізаторів бригади. «Добру 
справу зробили», — розмірковуваз Володимир 
Вершибалко. Як секретар, після кожної розмови чи 
то по телефону, чи то при зустрічі з Михайлом 
Гуком, який очолив пост, він мав тепер повніше 
уявлення про роботу ланки, її боротьбу за високу 
якість майбутнього врожаю.

І трактористи Петро Фзртушний та Іван Жор- 
ницький, ставши членами поста, відчули ще більшу 
відповідальність за свою роботу, за. роботу тоза- 
ришіз. При сівбі стежили, щоб насіннєві банки сі
валок заповнювало добірне, відкаліброване насін
ня, правильно вносився суперфосфат.

— Тепер, хлопці, власне, все й починається, — 
сказав агроном колгоспу секретареві комсомоль
ської організації та ланковому під час зустрічі з 
полі. І хоча він говорив це з легкою усмішкою на 
устах, тривожно стало на серці у юнаків. Кожен із 
них знав: поле ні на день не можна залишати без 
догляду...

— Ну, що ж, поглянемо, як посіяли, — звернув
ся до членів поста якості Михайло Гук.

Запросилий ланкову рільничої ланки Ганну Се- 
менізну Павленко, адже її дівчата разом з механі
заторами боротимуться за високий урожай.

...Володимир Вершибалко перевів погляд на лан. 
Зеленіють озима пшениця, ячмінь. Над полем, десь 
у синій височині завис невидимим дзвіночком жай
воронок і розливає радісну пісню... На думку рап
том спливли сьогоднішня розмова з ланковим, його 
слова: «Тепер би дощу нам гарного і тепла...».

Секретар комсомольської організації добра 
розумів, що хвилювало Михайла Гука та його това
ришів, !,

УРОЖЛЙ-78

Михайла виробництва

ЯКЩО є 
ІНІЦІАТИВА

Практика переконує, що там, 
де «прожектористи» кожну 
справу починають з тою, що 
радяться зі старшими товари
шами, народними контролера* 

_ ми, там ефективність роботи 
буде найвищою. Тому біль
шість штабів «Комсомольсько
го прожектора» нашого райо
ну діє в тісному контакті з на
родними дозорцями. І це не 
сковує їхньої ініціативи.

Особливо плодотворно снів- 
робіт питають комсомольські 
дозорці і народні контролери 
Ульяновського цукрокомбі па
ту, де головою комітету на
родного контролю 1. А. Ткачук, 
начальником . штабу «1\11» 
К. Зубко. Спільні рейди стали 
традиційними, а матеріали їх 
відзначаються проблемністю, 
глибиною. І, що найважливі
ше, ефект кожної такої спіль
ної перевірки — очевидний. На 
місцях було усунуто чимало 
недоліків, особливо и питаннях 
підвищення продуктивності 
праці і впровадження передо
вих методів роботи.

Для сільських «прожекторис
тів»-жнива — найгарячіша но
ра. Разом з групами народно
го контролю пости «Комсо
мольського прожектор»» бо
ролися за зменшення втрат на 
всьому зерновому конвейєрі. 
Досвід старших допомагає 
юнакам і дівчатам упевненішс 
підходити до розв’язання ба
гатьох складних питань як під 
час збирання врожаю, так і 
протягом усього року. Район
ний...цпаб «К.ІІ» влаштував пе
ревірки- використання кормів 
на. фермах, готовності техніки 
до проведення весняно-польо
вих робіт, організації навчання 
механізаторів у колгоспі імені 
Шевченка. Це дало хороші ре
зультаті:.

Користь від співдружності 
молодих і досвідчених дозор
ців особливо яскраво вияви
лась у перевірні використання 
резервів економії матері
альних ресурсів. Відбувся об
мін враженнями, і вималюва
лась така картина: подекуди 
як молоді, так і досвідчені 
механізатори ще не розуміють 
значення економії, звідси їхнє 
безвідповідальне ставлення до 
матеріальних цінностей. Дове
лося відразу ж порушувані 
питання про роль гуртків по
літосвіти у вихованні у молоді 
почуття господаря.

В. ПАВЛЮК, 
начальник Ульяновсько
го штабу «Комсомоль
ського прожектора».

10. ДМИТРЕНКО,
спецкор «Молодого комунара»,

ПОЛЕ В ЦІ ДНІ - МІСЦЕ РО
БОТИ «ПРОЖЕКТОРИСТІВ> КОЛ
ГОСПУ «РОДІ ПІЛ» МЛЛОВНС- 
КІВСЬКОГО району, особли
ва УВАГА ЇХ до ПЛАНТАЦІЇ 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НОЇ ЛАНКИ А. ПОГРІБНОГО. 
ЯКА ЗОБОВ’ЯЗАЛАСЯ ВИРОС
ТИТИ НО 300 ЦЕНТНЕРІВ ЦУК
РОВИХ БУРЯКІВ НА КОЖНОМУ 
ГЕКТАРІ.

На фото (зліва направо): 
якість рихлсшія буряків, яке про
водять тракторист механізованої 
лапки Анатолій ЛИСЕНКО, пере
віряють члени штабу «КП» Віта
лій ВАСИЛЬЧЕНКО та 1 пні 
І1ОИДА.

Фото А. ШЕВЧЕНКА.
ІІовоархаигсльськнй район.

І.іичи. .IL1J~~.HI ІТГ/ І- ""
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Неспокійне життя у ком
сомольських дозорців. 

Не назвеш питання ви
робництва чи побуту, яке б 
їх не стосувалося. Сьогодні у 
«прожектористів» головне — 
боротьба за якість роботи, 
що стала символом десятої 
п'ятирічки. Саме цей напрям 
діяльності штабів та постів 
«Комсомольського прожек
тора» підприємств Ленінсько
го району обласного центру 
перевірила рейдова бригада.

Рахунок пальтам зі Знаком 
якості на головному підпри
ємстві Кіровоградського
швейного об’єднання відкри
ла комсомольсько-молодіжна 
бригада п’ятого цеху. Кіль
кість моделей, атестованих 
почесним п’ятикутником, 
зростає і завдяки постійній 
участі в боротьбі за високий 
гатунок продукції і штабу 
«Комсомольського прожек
тора», який очолює молодий 
майстер Віра Маклакова. На 
кожен місяць члени штабу 
склали чіткий план, визначи-

бота «прожектористів» була 
б куди ефективнішою, якби 
штаб, очолюваний електро
зварником Володимиром Ко- 
рольовим, працював насту
пально, за планом, проводив 
засідання... Немає поки що 
окремої вітрини для стінні
вок. Про необхідність ство
рення відповідних секторів 
навіть секретар комітету ком
сомолу підприємства С. Ча
баненко сном і духом не 
знала. Тому й не уявляють 
чітко члени штабу своїх кон
кретних обов'язків. Викорис
товують те, що «до рук при
пливе».

Те ж саме й на заводі «Чер
воний дзеркальник», де на
чальником штабу «Комсо
мольського прожектора» 
Станіслав Головко. Хоча й 
тут «прожектористи» зробили 
чимало цінного. Завдяки їх
ній наполегливості ремонт 
лінії ЛОК-6, яка майже .рік 
не діяла, нині закінчується. 
Але на засіданні комітету 
комсомолу звіту про роботу

• Рейд обласного штабу «КП* 
і «Молодого комунара»

що потребують штабу «КП» не заслухали.
■ Дозорці працюють неплано- 

і рейдів. во, не витримано 
недоліки, як правило, негай- «Комсомольського 
но усували. Так, останнім ча
сом комсомольські дозорці 
виявили, 
мії ниток використовуються 
слабо, не минув їхнього пиль
ного ока й факт перевитрати 
гудзиків. Допомогла під
тримка народних контролерів, 
з якими «прожектористи» 
працюють в тісній співдруж
ності. І справи поліпшились.

Комсомольці панчішної 
фабрики, підхопизши ініціа
тиву молодих працівників 
ЦУ/Лу «Кіровоград» — «Това
рам широкого вжитку—ком
сомольську гарантію від вер
стата до прилавка», постійно 
дбають про добротність і 
привабливий зовнішній ви
гляд продукції. А штаб «КП» 
взяв шефство над випуском 
виробів зі Знаком якості. В 
стіннівках «Комсомольського 
прожектора» часто поруч 
критичного матеріалу висвіт
люється досвід роботи моло
дих, гідний наслідування.

Самі ж ініціатори руху, тор
говельники, практикують кон
курсні рейди, мета яких — 
підвищення культури обслу
говування. Роботу секцій оці
нюють за п'ятибальною си
стемою. Три кращі з них 
одержують грошові премії.

Здавалося б, там, де юна
ки і дівчата вболівають за 
честь марки підприємства, 
діяльність комсомольських 
дозорців повинна бути та
кою, як на головному під
приємстві Кіровоградського 
швейного 
панчішній фабриці. Проте до
велось переконатися і з про
тилежному.

На заводі дозуючих авто
матів комітет комсомолу не
погано організував змагання 
за високу якість продукції. 
Влучними бувають іноді ви
ступи «КП» з приводу появи 
бракованих виробів. Та ро-

ли питання,
особливої уваги. Тому в ре
зультаті проведення Г"’ структури 

прожек-
тора».

____  — Не доходять 
що резерви еконо- . такою була відповідь секре

таря комсомольської орга
нізації Валентини Іщенко.

Коли ж члени рейдової за
бажали поглянути на стіннівки 
«Комсомольського прожек
тора», вона змогла показати 
лише кілька минулорічних 
номерів. Зрозуміло, 
«активність» захоплення 
викликає. Тим більше, 
питання підвищення якості 
продукції заслуговує більшої 
уваги, ніж їй приділяють 
«прожектористи» «Червоного 
дзеркальника».

Секретар комітету комсо
молу комбінату «Кіровоград- 
важазтотранс» Рита Гершберг 
визнала:

— Що придумаємо, те й 
робимо...

Як зрозуміти її слова? А 
дуже просто: влаштовують 
тут лише перевірки трудової 
дисципліни. Для стіннівок 
«КП» найчастіше використо
вують сигнали з медвитве
резника і державної автоін
спекції. А про якість роботи 
«прожектористи» просі о за
мовчують.

Як свідчать факти, на бага
тьох підприємствах не ство
рили секторів штабіз КП», 
не визначили конкретних зав
дань кожного комсомоль
ського дозорця. І це в той 
час, як обком комсомолу за
безпечив райкоми положен
ням про «Комсомольський 
прожектор». Безсумнівно, ре
зультати рейду були б дале
ко втішнішими, якби комсо
мольські активісти вивчили 
вчасно це положення і зро
били для себе висновки. А в 
документі йдеться і про бо
ротьбу за якість, і про роль 
у ній штабів і постів «Ком
сомольського прожектора».

Рейдова бригада: С. ГУРІНА — змінний інженер Но- 
воукраінського цукрозаводу, В. ФЕДОРЕНКО - другий 
секретар Устинівського райкому ЛКСМУ, голова район
ного штабу «КП», Г. ГУСЕЙНОВ - економіст енерто- 
кл п'іим НЦІЇ• Помі,|"ал Добровеличківського району, 
В. Л1ЧМАН - інженер Олександрійською електромеха
нічного заводу, В. ОРЕЛ - заступник начальника облас
ного штабу «КП», А. РОМАНЮК - спецкор «Молодого 
комунара».
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Балада про роботу
Зі сходу і" на захід 

йшла Робота,
Можливо, вперше 

чи й усоте.
Короткий і легкий 

не вибирала шлях,
І втома

колихалася в очах,
І виростав їй вслід 

світ, навдивовпж чудовий, 
її руками вдягнений в обнову.
Аж сонця диск

від того дива сліп,
Несла Робота

у торбині хліб.
Не слухала,

що їй нашіптувала Лінщ 
«З’їж хліб, приляж та відпочинь.,,»! 

’ Було їй всяк: - •
і радісно, і кривдно,

Та поспішала
, встигнути завидна

Причепурити землю
в зелен-цвіт,

У щастя огорнути 
білий світ.

Вже як смеркалось, 
сіла на узбіччі,

Зняла долонею
і з обличчя
Гарячі' втому —

піт солоний,
Окраєць хліба

витягла з торбини,
І здався хліб їй той

солодким,
»..Я бачив, як Робота 

■і і понині
Солодкий хліб

л несе в своїй торбині.

Ф Ж $
Коли ж спливли мої юнацькі весна 
5 чубатим травнем за кермом?
А може, й ні! Бо ж знов

лаштую весла, 
Щоби на них злетіти над Дніпром. 
Як в давні дні, прийду один на берег 
І загнуздаю, мов коня, човна, 
І, старий приятель, всміхнеться
( радо берест,
І зацілує, як колись, весна.
Злякає ранню тишу скрип уключин, 
Густа роса на щоки упаде.
І викотиться колесом з-над кручі 
Іще один життя мойого день.
А за кормою, як блискучі скельця,

Веслом розбите сонце мерехтить.
І якось дивно відчувати серце 
В оту гарячу, неповторну мить, 
Коли воно, напружуючи'м’язи, 
Дає розгін човнові 'і рокам. 
...Старіє той, хто не відчув ні разу, 
Мов білі крила, весла у руках.

»ЩілмК
* 

В небі сонце 
Виконує соло. 
Наче струни, 
Ного проміння. 
І пульсують 
Гарячі соки 
В кострубатім 

Корінні. 
А на лузі 
Лягає сіно 
Запашними 
Валками, 
І корови 
У небо синє

♦

* *
Цілять
Зігнутими рогами. 
1 на дасі
Дзвінка антена 
Ловіпь вечір, 
Немов локатор... 
Я, аж доки 
lie етапе темно, 
Буду слухати 
Коло хати, 
Як велике 
Червоне сонце 
В надвечір'ї 
Викопує соло.

* *
,Тіпь плакала, ламаючись навпіл, 
В кутку, мов г.тнця, полохливо билась, 
А в ній скресав невисловлений біль, 
Такий, що вам ніколи і не снилось. 
Гойдалась тінь у розпачі німім. 
Чого їй треба, тіні, серед ночі?
Чого вона чаклує, ніби мім, 
Жахливий, до відвертості пророчий? 
Пливла кімната в темряву вікном, 
Обходячи і айсберги, і рифи. 
Гойдалась тінь. ї спали тихим сном, 
Добробутом приспані влучні рими. 
Та билась тінь. І цигарковий дам.., 
Хиталися, пливучи, білі стіни 
І зупинялись в розпачі німім • 
Над безпорадністю моєї.тіні...

Володимир ВОЛОЩУЦ 
із села Рівного Ііовоукра- 
міського району просить 
повідомити, в яких на
вчальних закладах мож
на набути професії геолога.

Відповідаємо: іііжсіісрін-
геологів готують Київський, 
Львівський та Харкіпсі.кий 
університети, Івано-Франків
ський інсгіїтуї нафти і галу.

Тетяна ТАЛЕГ1 з )(о- 
линського району, Катери
на БУЗЬКО з Устинівсько- 
го району та багато інших 
читачок цікавляться, яке з 
училищ Кіровограда готує 
швачок, закрійників і перу
карів.

Повідомляємо: фахівців на
званих вінце спеціальностей 
готує Кіровоградське технічне 
училище № 4.

Група хлопців з Петрів- 
ського району хоче знати 
адресу Кіровоградського 
машинобудівного техні
куму;

Ось вона: м. Кіровоград, 
вуз. Фрунзе, 6.

Нашим читачам з Ново- 
мнргорода повідомляємо 
адресу Кіровоградського 
технікуму радянської тор
гівлі: м. Кіровоград-12,
вул. Нова, 5.

Тисячі кірозоградців зібралися на 
Завадівській трасі, щоб стати свідками 
захоплюючої боротьби — чемпіонату 
країни з мотокросу в класі машин з 
об’ємами двигунів 125 і 350 кубічних 
сантиметрів, який стартував минулої 
неділі.

Редакція газети попросила заслуженого 
майстра спорту, бронзового призера чемпіона
ту світу 1965 року, багаторазового чемпіона 
країни з мотокросу Ігоря Михайловича ГРИ- 
ГОР’ЄВА, який був гостем кіроврградців, про
коментувати хід змагань.

— Першими зі старту вийшли спортсмени на 
важких машинах. Уперед виривається майстер

«БІЙ» ВИГРАЮТЬ ВЕТЕРАНИ
спорту міжнародного класу, чемпіон світу 
11165 року московський армієць Віктор Арбсков. 
Проте до фінішу несподівано для всіх пер
шим приходить спортсмен під номером 53 — 
Вячеслав Красноіцоков з Києва. На старті він 
був шостим.

Другий заїзд у цьому класі машин з пер
шого до останнього кола виграє гонщик з 
Молдавії Володимир Бобигло, другим тут 

Олександр третім —був Віктор Арбсков,
Грайф.

Доля чемпіонського 
першості вирішувалася 
ротьба точиться в основному між Арбековіїм. 
Грайфом і Красноіцоковіїм. Шість кіл ліди
рував Грайф, але потім уперед вийшов

титулу і 
п третьому

командної 
заїзді. Бо-

Красноіцоков, який за результатами двох за
їздів став чемпіоном країни 1976 року. Сріб
ний призер — Віктор Арбсков, бронзовий — 
Олександр Грайф.

У класі машин 125 кубічних сантиметрів 
розігрувався перший етап чемпіонату. Інші 
два відбудуться восени нинішнього року в 
Латвії.

Український гонщик Володимир Овчиїїніїков 
став переможцем. На 
Ру.іьов, на третьому 
ко. майстер спорту з

Командну першість 
кубічних сантиметрів 
ряїнської PCP. На другому місці — крос.мспи

Російської Федерації, на третьому — Москви.

другому місці — Павло 
— Анатолій Мандрпчеіі- 
Молдавії.
у класі мотоциклів 350 
завоювали гонщики Ук-

НА ФОТО: 
Q НА ТРАСІ 
МОТОКРОСУ.

ПЕРЕМОЖЦІ 
ЗАЇЗДУ НА МА
ШИНАХ КЛАСУ 
350 КУБІЧНИХ 
САНТИМЕТРІВ.

Фото М. ТЕР- 
НАВСЬКОГО.

ПОРАЗКА ЛІДЕРА
Відбувся черговий тур чемпіонату 

країни з футболу серед команд шостої 
зони другої ліги класу «А». Кіровоград
ська «Зірка» приймала на своєму полі 
лідера зони — криворізький «Кривбас». 
Господарі поля переграли своїх суперни
ків і закінчили зустріч з рахунком 2:0 на 
свою користь. Голи забили Валерій Са
мофалов та Андрій Карп’юк.

[ціні матчі п цьому турі закінчилися так: 
«Локомотив» (Вінниця) — «Атлантика» (Се
вастополь) — 2:0. СК Луцька — «Кристал» 
(Херсон) — 0:0, «Авангард» (Ровно) — «Ко
лос» (Нікополі,) — 4:0, «Металіст» (Харків)— 
СКА (Одеса) — 1:0. «Колос» (Полтава) — 
«Суднобудівник» (Миколаїв) — 1:1, «Автомо
біліст» (Житомир) — «Буковина». (Чернів
ці) — 1.0, СК Чернігова — «Хвиля» (Хмель
ницький) — 0:1. «Фрунзенець» (Суми) 
«Говерла» (Ужгород) — 0:2.

Після цього кіровоградська «Зірка» 
перемістилася на п’яте місце турнірної 
таблиці зони. Наступний матч вона про
веде 28 тразня на своєму полі. її гостя
ми будуть футболісти житомирського 
«Автомобіліста».

«ПОЗИЧТЕ ПРОЦЕНТ
АВТОРИТЕТУ...»

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

«Кіровоградважбуд» — не для когось, для 
себе, для своїх робітників. На засідання комі
сії ніхто •> комбінату не з’явився. Зате Кі- 
ровсько.мс райвиконкому начальник комбінату 
В. С. Бабій відповів: «Д.ти виконання робіт 
прошу видати комбінату проектно-кошторисну 
документацію і повідомити, за рахунок яких 
коштів здійснювати будівництво...».

А де ж справді взяти кошти? Може. «Кіро- 
воградважбуд» позичить дощок і цвяхів в 
школі-іитернаті чи біиколекторі? А що, ті ба
гатші?

В парку Космонавтів треба збудувати спор
тивний комплекс — це вже справа заводу 
тракторних гідроагрегатів. Керівники підпри
ємства не проти цього, але ніяк не знайдуть, 
де іамовитн документацію па такий комплекс.

Прийшли члени комісії на стадіон спортклу
бу «Зірка»:

— Де майданчики для городошників і ганд
болістів? До першого квітня треба було об
ладнати.

— Немає поки шо. Завод бідний.
Приходять в спорткомитет мешканці вулиці 

50-рІччя Жовтня:
— Нам би хоч якийсь тенісний корт та во

лейбольний майданчик. Бо до стадіону далеко.
І в Кіровсккому райвиконкомі розпоряди

лись:
— За місцем проживання треба створити на

ле-киї умові: для занят;, спортом. Майданчик 
аовнніїі зробити ЖЕК-7, БУ-5ІЗ І комбінат 

«Кіровоградважбуд». Там живе багато ро
бітників саме з цих підприємств.

Вирішили. Обіцяли. І забули. А хто 
нагадає? Може, була ініціатива з боку ко
мітетів комсомолу, може, хтось з комсо
мольських активістів міста прийшоз у 
спорткомітет і запропонував, як розз’я- 
зати проблему? Теж забули. В міськкому 
комсомолу е, звичайно, важливіші спра
ви. А ГПО?

— Хай Подольський викручується.
А коли буде справна цифра, в міськ

комі теж готуватимуть рапорт: ми орга
нізували, ми налагодили, ?ли згуртували.

Щоб не бути голослівним, наведу такий 
приклад. У машинобудівному технікумі є не
абиякий досвід підготовки значк)вців ГПО. 
Тут побудували тир, вслобазу, є дві спортза
ли, ігрові майданчики. Вже в цьому році 387 
юнаків та дівчат виконали нормативи ГПО. 
З мстою пропаганди фізкультури і спорту в 
технікумі виготовити стенди, діаграми, фою- 
вітрини, завели «Екран складання нормативів 
Г11О». Щодня видно всім, хто які має показ
ники. Тут вже не буде «липової» цифри. Бо 
вона не захована в папці, а па виду в сотень 
учнів _ і 0 кожній групі знають, хто ще не 
став значківцем.

Щоб виготовити всі ці унаочнення, треба 
було заплатити художникам більше 960 карбо
ванців. Взялися за справу самотужки — ви
кладач фізкультури М. М. ЗАпльоскіи, учні 

Олексій Козерницький та Олександр Топор. 
Витрати були лише на фарби і папір — 98 кар
бованців. Ось вам і ціна ініціативи фізкуль
турних активістів, яких очолює Лі. С. Бнков...

І рантом па кафедру фізкультури приходить 
представник комітету комсомолу технікуму:

— Де туг Михайло Семенович? Нам треба 
дані про спорт — для звіту. Одним словом все 
тс, що МИ зробили'за рік?

«Ми» — це комітет комсомолу. М. С. 
Биков, звичайно, не проти сказати добре 
слово про своїх вихованців. Назвав ім’я 
майстра спорту з художньої гімнастики 
Наталки Цупрій, розповів про чемпіона 
технікуму з багатоборства ГПО першо
розрядника Анатолія Куценка; ось і 
цифра — 50 очок з 50 можливих під 
час стрільби з дрібнокаліберної гвин
тівки. Є ще 18 першорозрядників, 290 
юнаків та дівчат мають масові спортивні 
розряди. Серед колективів технікумів 
міста багатоборці з машинобудівного— 
чемпіони. Хто ще немає значка? Поди
віться на секран»: Віра Синєок стомет
рівку долає за 18,9 секунди, Ірина Бер- 
басоза — за 17,5. Але дівчата треную
ться і неодмінно стануть значківцями...

Всі ці дані представник комітету ком
сомолу «позичка» у викладача фізкуль
тури. А потім — звіт в райком комсо
молу.

Подібна — на багатьох підприємствах 
міста, в школах.

Але як будуть звітувати про свою ді
яльність комсомольські активісти комбі
нату «Кіровоградважбуд», заводів ра-

< ГПО на мар ні і
діовиробів і друкарських машинок, коли 
їм байдуже, чи є для послуг юнаків та 
дівчат плавальний басейн, тир? Так, 
байдуже. Байдуже і керівникам підпри
ємств, бо в них є важливіші справи. 
А паперу їм не шкода. Рішень, намі
ток, планів, графіків написано вже 
стільки, що ними можна встелити всі на
явні спортивні майданчики міста. І тут — 
процент авторитету відпозідальних то
варишів, які мають діяти по-держав- 
ному.

/Ложе, це й образливо для директора 
чи начальника тресту, секретаря комі
тету комсомолу, але знайте: на терезах 
той процент немалий. Бо чому пішов 
Микола С. у винний бар, а не з тир? 
Немає тиру! Чому призовник Олексій Д. 
підтягнувся на перекладині тільки три 
рази? Ніде було тренуватись! На міських 
змаганнях червоніє фізорг, бо його 
хлопці пасуть задніх, а з цей час ком
сорг пішов у кінотеатр, і йому все од
но, буде команда заводу першою чи 
останньою. Чому так? Загублено якийсь 
процент державного підходу до дер
жавної справи.

М. ШЕВЧУК, 
спецкор «Молодого комунара*.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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запрошують інститути/ технікуми, 
ВДШШШТ *

Кіровоградський педагогічний інститут імені О. Є. Пушкіна
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ТАКІ ФАКУЛЬТЕТИ:
фізнко-математичнин (спеціа.іьності: фізика і матсма- 

тика-, математика);
філологічний (спеціальності: українська мова і літе

ратура, російська мова і література);
англійської мови (спеціальність: англійська мова);
музично-педагогічний (спеціальність: музика і снівн); 
фізичного виховання (спеціальність: фізичне вихо

вання);
педагогічний (спеціальність: педагогіка і методика по

даткового навчання).
Строк навчання в інституті — 4 роки; па спеціальнос

ті «Фізика і математика» — 5 років.
Вступні екзамени проводяться за програмами, за

твердженими Міністерством витої і середньої спеціаль
ної освіти СРСР відповідно до програм середньої за
гальноосвітньої школи.

Вступники складають екзамени, залежно від вибраної 
спеціальності, з таких дисциплін:

фізика і математика — з фізики (усно), математики 
(письмово іі усно), української мови і літератури (пись
мово);
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математика — з математики (письмово н усно), фі
зики (усно), української мови і літератури (пись
мово);

українська мова і література — з української мови 
і літератури (письмово іі усію), історії СРСР (усно), 
іноземної мови (усно);

російська мова і література — з російської мови і 
літератури (письмово й усно), історії СРСР (усно), 
іноземної мови (усно);

англійська мова — з англійської мови (усно), укра
їнської мови і літератури (письмово й усно), історії 
СРСР (усно);

музика і співи — із спеціальності, української мови 
і літератури (письмово п усно), історії СРСР (усно);

фізичне виховання — із спеціальності, хімії (усно), 
фініки (усно), української мови і літератури (пись
мово);

педагогіка і методика початкового навчання — з ма
тематики (усно), української мови і літератури (пись
мово й усно), історії СРСР (усно).

Приймання заяв — з 20 червня во 31 липня. Вступні 
екзамени — з 1 но 20 серпня.

Вступники подають заяву на ім’я ректора інституту 
за встановленою формою і додають документ про СЄ; 
редпю освіту (оригінал), характеристику зі ніколи або 
останнього місця роботи, медичну довідку (форма 
№ 286), 4 фотокартки (ЗХ'О- Паспорт і військовий 
квиток пред’являють особисто.

Особи, які мають стаж практичної роботи не метне 
двох років, подають копію трудової книжки (книжки 
колгоспника).

Студентів забезпечують гуртожитком і стипендією нд.^, 
загальних підставах, а па спеціальності «Фізичне вихо
вання» всіх студентів забезпечують спортивною фор
мою.

Документи надсилати на адресу: 316050, м. Кірово
град, вул. Шевченка, І, педінститут, приймальній ко
місії.

РЕКТОРАТ.

•Запорізький 
на ній небу діви и й 
інститут 
імені В. Я. Чубаря
ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ

• 1976 РОЦІ НА ФАКУЛЬТЕТИ:

машинобудівний (спеціальності: технологія маши
нобудування, металорізні верстати й шетрумепти, 
імдйомио-транснортні машини та устаткування);

електротехнічний (спеціальності: електричні ма
шини, електричні апарати, електропостачання про
мислових підприємств, міст і сільського госпо
дарства);

електронної техніки (спеціальності: радіотехніка, 
Напівпровідникові і мікроелектронні прилади, кон
струювання і виробництво радіоапаратури);

автомобільний (спеціальності: автомобілі і трак
тори, промисловий транспорт);

механіко-металургійнин (спеціальності: машини і 
технологія ливарного виробництва, машини і техно
логія металів обробки тиском, устаткування і тех
нологія зварювального виробництва, ливарне ви
робництво чорних і кольорових металів).

Заяви про вступ подавати з 20 червня по 31 
липня.

Вступні екзамени — зі по 20 серпня з україн
ської (російської) мови і літератури (письмово), 
математики (письмово й усно), фізики (усно) — на 
веі спеціальності, крім «Ливарного виробництва 
чорних і кольорових металів». На то спеціальність 
складають вступні екзамени з української (росій
ської) мови і літератури (письмово), хімії (усно), 
математики (усно), фізики (усно).

Нагороджені по закінченні середньої школи зо
лотою (срібпою) медаллю або ті, що закінчили се
редній спеціальний навчальний заклад і середнє 
профтехучилище з дипломом з відзнакою, склада
ють екзамени з математики або хімії залежно від 
вибраної спеціальності.

Ззяеп подавати на ім’я.ректора інституту.

До заявп додають: документ про середню освіту 
(оригінал), характеристику для вступу до вузу, ме
дичну довідку (форма № 286), 6 фотокарток (зиім- 
ми без головного убору, розміром 3X4 см), виписку 
з трудової книжки.

Студентів забезпечують стипендією і гуртожит
ком па загальних підставах.

Строк навчання: з відривом від виробництва — 
б років, без відриву від виробництва — 6 років.

Адреса інституту: 330063, м. Запоріжжя, вул. Жу
ковського, 64.

РЕКТОРАТ.

В Наша адреса і те/іеФони
316050. ГСП. Кіровоград 50. вул. Лунаиарського. 56. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
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.

БК 12792. Індекс 61197,

Одеський гідрометсорологічіїнн інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК /і; /

Інститут готує:
інжеиерів-метеорелогів (мсгсерв- 

логічпі прогнози),
інжеиерів-метеорологіи (гідроме

теорологічні виміри і пріьіади),
іижеперів-агрометеорологів, 
іпженерів-гідрологів, 
іпженерів-оксаііе.теггя.

Строк павчапия: з відривом від 
виробництва — 4 роки і 10 місяців, 
без відриву від виробництва — 5 ро
ків і 10 місяців.

Приймання заяв: на навчання з 
відривом від виробництва — з 20 
червня по 31 липня, на заочний від
діл — з 20 квітня і:о 31 липня.

Вступні екзамени на навчання з 
відривом і без відриву від виробни
цтва — з 1 но 20 серпня.

Вступники складають екзамени з 
математики (письмово іі усно), фі
зики (усно), української або росій
ської мови і літератури (письмово).

Особи, що закінчили середню шко
лу із золотою (срібпою) медаллю і 
середній спеціальним навчальний 
заклад — з дипломом з відзнакою, 
складають екзамен з фізики (усно).

Вступник подає заяву па ім’я рек
тора, документ про середню освіту 
(оригінал), характеристику для всту
пу до вузу, завірену адміністрацією 
підприємства або установи, виніїєку 
з трудової книжки (для працюю

чих), медичну і довиуіу (ферма 
№ 286), чотири фотокартки (знімнії 
без головного убору, розміром 
3X4 см).

Ті, що вступають до вузу п на
ступні після закінчення середнього 
навчального закладу роки, як пра
вило, повніші мати стаж практичної 
роботи не менше 6 місяців за иеж$Г 
ІНІЙ рік. коли ВОШІ не вчилися.

При інституті є гуртожиток і їдаль
ня. Студентів забезпечують стипен
дією па загальних підставах (па І—
IV курсах — 40 карбованців, па
V курсі — 45 карбованців на місяць).

Адреса інституту: 276020, м. Одеса, 
вул. Кірова, 106.

РЕКТОРАТ.

Знам’япське ТУ № 2
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

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

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

помічник машиніста 
електровоза — тепловоза. 
Строк навчання — 2 роки 
(юнаків із середньою ос
вітою, не молодших 17 ро
ків);

електромеханік по авто
матиці І сигналізації на 
транспорті. Строк навчан
ня — 2 рски (юнаків із се
редньою освітою, не мо
лодших 17 років);

електромеханік зв'язку 
на транспорті. Строк на

вчання — 2 роки (юнаків 
із середнюю 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 
освітою, не молодших 17 
років).

Зарахованим на перелі
чені вище спеціальності 
виплачують стипендію в 
розмірі, встановленому 
для учнів третього курсу 
технікумів, відмінникам 
навчання — підвищену 
стипендію. Вихованці ди
тячих будинків, діти інва
лідів першої і другої груп 
перебувають на держав
ному забезпеченні.

Для осіб, звільнених з 
лав Радянської Армії в за-

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кнропоград.

Газета виходить 
у вів юрок, четвер, 

субоїу.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
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пас, строк навчання — 7,5 
місяця. їм виплачують 
стипендію в розмірі 69 
карбованців на місяць (на 
спеціальностях: оглядач-
ремонтник вагонів, елек
тромонтер контактних ме
реж і високовольтних лі
ній електропередачі).

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

При училищі с їдальня.

Встугники 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 з міс
ця проживання і про склад 
сім’ї, автобіографію, до
відку про стан здоров’я 
(форма № 286), 6 фото
карток розміром 3X4 см.

Усі вступники за на
правленням училища про
ходять медичну комісію в 
Знам’янській залізничній 
лікарні.

Випускників училища на
правляють на роботу за 
спеціальностями. Вони ко
ристуються всіма пільгами 
робітників залізничного 
транспорту.

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

ДИРЕКЦІЯ

Київський 
слектромехаиі'і- 

нніі технікум 
залізнії •іногсї 

транспорту 
імені 

М. Остревсьісого
ОГОЛОШУЄ 
ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976—1977
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ДЕННИЙ ВІДДІЛ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

проводовий зв’язок нб 
транспорті;

енергопостачання та енер- 
гетичне господарство заліз* 
ничного транспорту (на ба
зі 8 класів);

електротягове господар
ство залізниць;

автоматика і телемехані
ка на залізничному транс
порті;

радіозв’язок і радіомов
лення (на базі 8 і 10 кла
сів);

на заочний відділ — на 
всі перелічені спеціальнос
ті (на базі 8 і 10 класів).

Умови прийому загальні.

Учнів забезпечують гур- 
тожитком.

Адреса технікуму: 252037. 
Київ—37, Повітрофлотсьний 
проспект, 35. Телефон 
76-62-41.

їхати тролейбусами №№ 8, 
9, автобусами №№ 3, 4, 33, 
69, 71 до зупинки «Освіта»,

ДИРЕКЦІЯ.
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