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ДО ЗІПРУ
Радянська молодь активно бореться за вті

лення в життя програми дальшої боротьби за 
мир і міжнародне співробітництво, за свободу і 
незалежність народів, прийнятої XXV з'їздом 
КПРС. Яскравим підтвердженням цього є участь 
юнаків і дівчат у кампанії по збору підписів під 
новою Стокгольмською відозвою за припинення 
гонки озброєнь, за роззброєння.

Про одностайну рішимість юнаків і дівчат 
відстояти справу миру, масове схвалення молоддю 
республіки благородної ініціативи Всесвітньої 
Ради Миру кореспондентові РАТАУ розповідає 
другий секретар ЦК ЛКСМ України .VI. II. БіЛО- 
БЛОИЬКИИ

Шестимільйонний загін комсомольців республі
ки, як і ввесь радянський народ, усім серцем 
схвалює і підтримує ленінську зовнішню політи
ку'КІ1РС, мудру і далекоглядну програму миру, 
розроблену нашою партією, вбачаючи в ній вті
лення своїх найкращих прагнень і сподівань. 
Переконливим підтвердженням щирого прагнення 
нашої юності до миру стала її масова участь у 
кампанії по збору підписів під повою Стокгольм
ською відозвою Всесвітньої Ради Миру за припи
нення гонки озброєнь, за роззброєння.

По всій республіці па численних зборах і мі
тингах юнаки і. дівчата одностайно підтримують 
зусилля радянського народу, прогресивної гро
мадськості всієї планети, спрямовані па відвер
нення війни. Десятки тисяч гірників і сталеварів, 
хліборобів і вчених, студентів і учнів, ставлячи 
свої підписи під повою Стокгольмською відозвою, 
виражають свою непохитну волю відстояти мир 
] безпеку народів.

Комсомольські організації України брали ак
тивну участь у підготовні європейської зустрічі 
молоді і студентів, яка відкрилася 19 червня у 
Варшаві. Вона стала важливим кроком до зміц
нення міцного миру, сприятиме утвердженню 
принципів, закріплених у зак.тіочномуякті Паради 
з питань безпеки в Хе.іьсіїїкі.

Сприймаючи інтернаціоналістську політику 
КПРС як свою кровну справу, молодь рішуче ви
ступає на боні тих, хто бореться за мир, соціаль
не і національне визволення. Па масових мітин
гах і зборах юнаки і дівчата України заявляють 
про свою солідарність з боротьбою народів Чілі. 

, республіки Ангола, Близького Сходу," з усією 
прогресивною юністю землі, яка виступає проти 
безробіття, безправ’я, і расової дискримінації. 
Конкретним її виявом стали .дні дружби радян
ської і чехословацької молоді, зустрічі юнаків і 
дівчат СРСР і ФРП.

Інтернаціональному вихованню підростаючого 
покоління сприяють тісні контакти радянської і 
зарубіжної молоді. Комітети комсомолу респуб
ліки підтримують дружні зв'язки з організаціями 
братніх спілок молоді 40 областей, округів, воє
водств і міст соціалістичних країн. У вузах і тех
нікумах України нині навчається понад 10 тисяч 
іноземних студентів з 105 країн світу. Комсомоль
ські організації навчальних закладів спрямовують 
роботу па виховання своїх зарубіжних ровесни
ків у дусі дружби і співробітництва між наро
дами.

Активну участь бере молодь нашої республіки 
в реалізації комплексної програми РЕВ. Нові 
форми співдружності виникають на будівництві 
газопроводу Оренбург —• Західний кордон СРСР. 
З практики роботи наших комсомольських колек
тивів молоді будівельники з ПДР. Угорщини, 

• Польщі, Чехословаччннн запозичили досвід орга
нізації соціалістичного змагання, забезпечення 
його гласності, порівнянності результатів.

Дедалі тіснішими стають дружні зв'язки між 
портовиками Одеси і Варіш, молоддю Донецької 
області і Магдебурзького округу, робітників 
Ірпеня і Борнії (ПДР).

Юнаки і дівчата прагнуть постійно зміцнювати 
справу миру своєю ударною працею. Сотні мо- 
лодих трудівників республіки ВКЛЮЧИЛИСЯ в рух 
«П'ятирічні ефективності і якості — ентузіазм і 
творчість молодих», з кожним днем набирає сили 
змагання за право підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу Центральному Комітету КГ1РС до 
60-річчя Великого Жовтня. Поні рубежі в праці, 
навчанні, громадському житті намічають учасни
ки Ленінського заліку «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — у життя!».

«Зупинити гонку озброєнь, нехай завжди вад 
планетою буде ясне сопне і чисте небо!» — вима
гають юнаки і дівчата Країни Рад — активні бор
ці за мир, за комуністичні ідеали.

СЬКОГО ОБКОМУ ЛКСНУ U976 р.
і

Сьогодні ми звертаємось до тебе, сільський чи
тачу. Поглянь, як тужавіє колос майбутнього 
урожаю, прислухайся: уже чути перший дзвін 
достигаючих зерен, ще тиждень-другий і полине 
над степом стоголоса мелодія жнив — гімн хлі
боробській праці. Зібрати хліб швидко і без 
втрат — таке завдання, така вимога часу, про
диктована честю хлібороба. У боротьбі за висо
кий урожай першого року десятої п’ятирічки 
твоє місце — в строю молодих жниварів. При
страсним словом, правдиво поведи на сторінках 
своєї молодіжної газети принципову розмову про 
готовність до жнив збиральної техніки, про ро
боту збиральних загонів, створення для механіза
торів і водіїв належних побутових умов. На 
зак.ніх активістів преси. Вільшанської районної 
газети «Ленінська зоря» включайся в робсілько- 
рівську естафету «Жнива-76»!

роботу 
високо 
запев- 
лінійці 
«Рейд 

днів, і

Оперативність у роботі «Прожек
тористів» важить багато. Скажімо, 
провели члени штабу «КП» колгоспу 
імені Ульянова перевірку готовності 
техніки до жнив, а другого дня есі 
вже знають результати рейду. Роз
глядають жителі Макарихи знімки на 
стенді «КП» і бачать, як у трактор
ній бригаді № 1, яку очолює Іван 
Степанович Мерзаян, «підготували
ся» до косовиці ранніх зернових. 
І вже не скажуть механізатори, що 
постачальники не потурбувалися про 
паси, бо лежать вони просто неба. 
Не скажуть, що комбайни й причепи 
готові до виходу в поле (дивись фо
то) — бо про протилежне красно
мовно свідчать знімки.

«Прожектористи», як годиться, 
склали протокола, один екземпляр 
віддали правлінню колгоспу, мсе- 
ляв, через десять днів проконтро
люємо... Голова колгоспу П. М. Кон
дратенко, довідавшись, що 
колгоспних «прожектористів» 
оцінив обласний штаб «КП», 
нив: збиральна техніка на 
готовності стоятиме вчасно, 
був 11 червня. Мине десять 
комбайни та причепи відремонтуємо. 
Приїздіть — побачите», — запросив 
гостинно.

А чому не скористатися? Щоправ
да, мабуть, Петро Миколайович про 
своє запрошення забув, бо не стрі
чав нас у тракторній бригаді. Ма
шини розглядали разом із бригади
ром.

На подвір’ї бригади сім комбай
нів. СК-4 Г. І. Смика ще до виїзду в 
поле буде готовий не скоро. Біля 
машини лежать ланцюги і паси. Лан
цюг зернового елеватора та транс
портер похилої камери ржавіє, не
справний подрібнювач.

— Коли ж відремонтуєте? — пи
таємо комбайнера.

— Тижнів через два.
— На цьому комбайні і справді ще 

роботи багато, — згоджується бри
гадир. — Зате інші — через день-два 
будуть

Але 
байнів 
камер, несправні подрібнювані,

дати такі дрібниці: більшість машин 
не очищені від минулорічних жнив
них решток, на жодній ще не закри
то канали втратам зерна, то стає 
зрозуміло, що за день — два з ре
монтом комбайнів у бригаді не впо
раються. Якщо лагодити машини 
якісно, то й тижня мало. І це при 
умові, що механізатори сповна вико
ристовуватимуть робочий день.

Відтоді, як сфотографували «про
жектористи» причепи, до їхнього ре
монту ще не приступали. Змінилося 
хіба що єдине: вигналися навколо 
них високі трави, буйно зацвіла сви
ріпа. Та так бур’яни йдуть у ріст, що 
деяких механізмів за ними не видно. 
А ось з висоти містка комбайна 
огляд хороший: стоїть стара й нова 
техніка в безладді, бо немає на пс- 
льоЕому таборі ні майданчиків для 
збирання та регулювання техніки, ні 
для списаних машин.

готові.
це не так. На Більшості ком- 
іржаві транспортери похилих 

. ва
ріатори, на п’яти машинах відсутні 
акумулятори. На «Ниві» М. Костенка 
не діс електрообладнання. Якщо до

На І 

“ЙГ МОЛОДІ І 
господарі

ЧЕМПІОНИ
ТЕЖ

обласний конкурс 
МАЙСТРІВ
МАШИННОГО ДОЇННЯ

...Спочатку все йшло ніби 
добре. Володимир /Ліщен
ко впевнено розбирав свою 
«Волгу». Потім почав скла
дати. І тут, коли робота вже 
наближалась до кінця, дов
го не міг вставити молочну 
трубку в гільзу стакана. А 
секундомір у руці судді 
вицокує зайві секунди, 
здається, частіше й частіше.

— Нічого, я своє на ве
чірньому доїнні наздожену. 
А заминка... Це від хвилю
вання, — сказав спокійно...

Все було на восьмому об
ласному конкурсі майстрів 
машинного доїння: і хвилю
вання, і невдачі, і віра в ус
піх. Як у Володимира Мі- 
щенна, групкомсорга ком- 
сомольвько - молодіжного 
колективу МТФ колгоспу
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БЕЗЛАДДЯ
НА
ПОЛЬОВОМУ 
ТАБОРІ

Шостий з'їзд 
письменників СРСР ’

МОСКВА. 21 червня у Ве
ликому Кремлівськс/лу Па
лаці почав роботу VI з’їзд 
письменників СРСР.

Бурхливими тривалими 
оплесками, стоячи, зустріли 
присутні товаришів Л. І. 
Брежнева, В. В. Гришина, 
А. А. Громико, А. П. Кири- 
ленка, О. М. Косигіна, Ф. Д. 
Кулакова, А. Я. Пельше, 
М. В. Підгррного, М. А. 
Суслова, Д. Ф. Устинова, 
Б. М. Пономарьсва, М. С. 
Соломенцева, В. І. Долгих, 
К. Ф. Катушева, М. В. Зимя- 
ніна, К. У. Черненка.

Із звітною доповіддю 
правління Спілки письмен
ників СРСР виступив пер
ший секретар правління 
Г. М. Марков.

(ТАРС).

Зліт юних 
інтернаціоналістів

УЖГОРОД, 22 червня. 
(РАТАУ). Три дні в Закар
патті проходив зліт юних 
інтернаціоналістів. У ньому 
взяли участь школярі з усіх 
братніх республік, а також 
Угорщини, Румунії, Чехо- 
словаччини.

техніки, 
снаги .і 

косовиці

Про те, що до жниз залишилося 
ежє й не так багато часу, нагадувати 
не доводиться. «Прожектористи» 
господарства вчасно підняли питан
ня про ремонт збиральної 
Хочеться їм побажати 
натхнення на весь період 
хлібів. А ремонтникам, спеціалістам, 
керівництву колгоспу нагадати, що 
чомусь у бригаді тривалий час не 
проводять техдоглядів тракторів. На 
жнивах це теж може обернутися ви
мушеними простоями.

П. ЖАДЧЕНКО, 
інженер інспекції держсільтех- 
нагляду обласного управління 
сільського господарства,

10. ЛІ ВАШ НИКОВ, 
спецкор «Молодого комунара». 

Колгосп імені Ульянова 
Знам’янського району.

імені XX з'їзду КПРС Боб- 
ринєцького району.

Результати першого ета
пу конкурсу — розбирання 
і складання апаратів (їх наз
ва — «Волга») — не дали 
навіть найменшого приводу 
для прогнозів стосовно то
го, хто ж стане перемож
цем. Небагатьом вдалося 
уникнути помилок.

А доїння проходило на 
молочнотоварній фермі 
колгоспу «Україна» Кіро
воградського району. Учас
ників конкурсу розділили 
на дві групи. Одна з них 
працювала у доїльному за
лі на майданчику «Тандем»,, 
друга, з апаратами, призна
ченими для доїння, — у 
стійлах.

Ще і ще раз повторюва
ли подумки кожен рух. І 
все ж знаходили час обмі
нятися жартом, поцікави
тись, як справи у суперни
ка. Доярці колгоспу «По
беда» Маловисківського ра
йону Катерині Бурченко та 
Володимиру Міщенку згід
но з результатами жереб
кування випадало доїти од
ними з останніх. Володимир 
все запевняв головного 
зоотехніка району, що він 
нїтрішечки не хвилюється, а 
Катерина то до однієї дояр
ки підійде, то до іншої —• 
пильнує, які та допускає по
милки. Тоді вони ще не 
знали, що будуть у числі 
переможців.

(Закінчення на 2-й стер.)«
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ПЛАНУЄМО
ОСНОВНЕ завдання ремонтного вироб

ництва — збільшити парк відремонто
ваних машин до вісімдесяти процентів від 
кількості нових. Цс не так просто, як може 
здатися па перший погляд. Справді, озброє
ність кожного господарства тракторами, 
автомобілями, іншими машинами зростає 
швидкими темпами. Відповідно збільшує
ться і число робітників, зайнятих ремонтом. 
Це потребує певних затрат. Досить сказати, 
що кожного року вони складають суму 
близько 15 мільярдів карбованців, а людей 

’ зайнято па цих роботах більше, ніж, скажі
мо, в чорній і. кольоровій металургії разом 
узятих.

Один з трудомістких процесів на ремон- 
гах — очищення машини від бруду. Та й 
при виготовленні деталі, скажімо, трактора 
чи комбайна, теж проходять певну оброб
ку, з тому числі і миття. Тим більше при їх 
експлуатації, коли щорічно доводиться 
очищати від забруднення стільки машин, 
скільки їх випускають протягом шести
семи років. Що це нелегка справа, ‘ може 
підтвердити кожен механізатор, особливо 
коли у господарстві немає спеціально об
ладнаної мийної естакади. Часто такі робо
ти проводяться неякісно, що, в кінцевому

--------- ,,ИХолодай жовгуиа?"’ 
"РАДЯНСЬКЕ — ВІДМІННЕ ж 

НАДІЙНІСТЬ 
результаті значно знижує строк служби 
машин і механізмів.

Саме тому на нас, конструкторів Кірово
градського головного конструкторського 
бюро по мийному обладнанню покладена 
велика відповідальність за своєчасну і якіс
ну розробку нових машин, які б найбільше 
задовольняли потреби ремонтних підпри
ємств, станцій технічного обслуговування, 
колгоспів, радгоспів. Взедення в дію роз
роблених мийних машин високого тиску 
дозволить підвищити якість відремонтова
ної техніки, надійність і довговічність і; 
після ремонтних робіт.

Конструкторське бюро організоване по
рівняно недавно — у 1972 році. Колектив 
інженерних, технічних працівників в основ
ному молодіжний. І хоча досвіду великого 
ще не набули, творчого запалу не позичати. 
Ми вже провели певну роботу по розробці 
і впрорадженнїо нового мийного обладнан
ня з високим ступенем уніфікації, що доз
волить ■ підвищити спеціалізацію і концен
трацію його виробництва. Сюди можна від
нести струминні мобільні машини. Впро
вадження лише двох моделей цього сімей
ства дасть народному господарству річний 
економічний ефект близько 4 мільйонів кар
бованців.

ч

24 ч ер вв Et 4.&Т& роху

Сто років тому машини виконували тільки чотири проценти ~корисної 
роботи на земній кулі, решта — діставалася людям. Нині сфера діяльності 
машин — 99 процентів і тільки один — людини. Людство робить останній 
крок до повної ліквідації ручної праці. Сьогодні наша розповідь про одну 
з професій, представники якої виконують цю високу місію.

ЖИТТЯ МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

КОЛИ НЕСТАНЕ
ДОЯРОККіл © дот вор и І 

дискусії
ВАРШАВА. Учасники єв

ропейської зустрічі молоді 
і студентів продовжують 
роботу в комісіях, діяль
ність яких проходить під 
девізом: «Молодь і студен
ти Європи за міцний мир, 
безпеку, співробітництво і 
соціальний прогрес».

На пленарному засіданні 
виступив перший секретар 
ЦК ВЛКСМ Є. М. Тяжель- 
ников. Він підкреслив, що 
радянська молодь та її ор
ганізації будуть і далі ак
тивно прагнути до співро
бітництва і спільних дій з 
усіма організаціями моло
ді і студентів, які виступа
ють за мир та безпеку на
родів.

Молфдь <1»РІ1 
веде боротьбу

БОНН. Західнонімецька 
Молодь активно бореться 
на захист своїх демокра
тичних і соціальних прав. 
(Більш як 5 тис. учнів шкіл 
І гімназій вийшли на вулиці 
Гамбурга, вимагаючи за
безпечення нормальних 
умов для навчання, а та
кож створення можливос
тей для здобуття професії 
після закінчення школи. 

/ «За право на освіту і пра
цю — проти ліквідації де
мократичних прав» — під 
таким лозунгом пройшла 
Інша маніфестація молоді 
в одному з промислових 
центрів Рурської області — 
Реклінг-Хаузенні. ш

— Коли заводять мову про на
уково-технічну революцію, в моїй 
уяві постають не тільки космічні 
дива Байконуру чи «розумні» елек
тронні машини, але й... руки. 
Шерхуваті, натомлені з потріскани
ми пальцями жіночі руки. Такі ко
лисали мене в дитинстві, такі сьо
годні дають людям молоко, цукор, 
масло і багато іншого. Руки-тру- 
дівниці... Я вдячний їм від усього 
серця, але водночас не можу по
збутися ніби якоїсь вини перед ни
ми. Жіночим рукам самою приро
дою призначено бути ніжними, а 
вони ще й зараз марніють, доячи 
корів, роздаючи корми, просапуючи 
буряки. У сільському господарстві 
чимало робіт механізовано, чимало 
зусиль перекладено на широкі ра
мена тракторів і механізмів. Але 
окремі острівці ручної праці ще 
залишилися і з цим не можу мири
тися у космічну добу.

— і обрали свою професію, щоб 
розвантажити «руки-трудізниці»!

— Так, одна з причин вибору 
професії була саме ця.

Олександр ЧМІЛЕНКО — май
бутній механік по механізації і 
електрифікації тваринницьких ферм. 
Це майбутнє вже недалеко — че
рез кілька днів юнак захистить 
дипломний проект у Кіровоград
ському технікумі механізації сіль
ського господарства і поїде за при
значенням в один зі степових кол
госпів.

— Ви обрали фах безповоротно. 
А от багатьох абітурієнтів, які на
писали до нас у редакцію, ціка
вить, чим керуються люди, саме 
тоді, коли вибирають професію, які 
питання ставлять перед собою і як 
відповідають на них!

— Для мене все зводилося до 
двох головних: чи відповідатиме 

спеціальність моїм здібностям, ха
рактеру і чи зможу я реалізувати в 
ній свої прагнення, задуми, переко
нання.

— Будь ласка, розкажіть деталь
ніше про свою професію.

— Давайте уявно перенесемося 
на сучасну тваринницьку ферму. 
Тут головна дійова особа — меха- 
нізатор-тваринник. Ось ми бачимо 
його за кермом колісного тракто
ра. Він заготовляє, силосує корми 
і сам же трактором підвозить їх 
до ферми. Крім механізованої за
готівлі фуражу (сюди входить їх 
змішання, дозування, роздача), ме
ханізатор проводить також меха
нічне доїння коріз на спеціально
му доїльному майданчику, працює 
з молочним сепаратором і пастери
затором. На вівцефермі ми заста
немо тваринника за 
овець і пресуванням 
птахофабриці — біля 
на свинофермі — за 
чисткою приміщення.

Якщо за фермою закріплена ав
томашина, то її водієм також має 
бути механізагор-тваринник. Він же 
суміщає функції слюсаря (веде ре
монт монтажного обладнання) і 
електромонтера (монтує проводку, 
ремонтує електрообладнання).

Не менший обсяг занять у меха
ніка по механізації та електрифі
кації тваринництва. Цей спеціаліст 
відповідає за те, щоб всі машини і 
механізми, які допомагають лю
дям доглядати за худобою, були 
справними, щоб їх було вдосталь, а 
механізація тваринництва швидко і 
широко впроваджувалася у колгос
пі чи радгоспі. Механік повинен 
уміти виконувати всі роботи на 
фермі. Тому разом з дипломом на
шим випускникам вручають права 
трактористів-машиністів 3 класу,

стрижкою 
шерсті, на 
інкубатора, 
механічною

Кіровоградський ремзавод «Укрсільгосп- 
техніка* уже освоїв серійне виробництво 
деяких мийних машин. Виготовлені дослідні 
зразки висе й нових, провели їх заводські 
випроб ■ занпя, і бюро працює над лйсвіда- 
ці.ю виявлених недоліків. Активну участь 
беруть в цій нелегкій творчій роботі молоді 
конструктори Володимир Родіоноз, Микола 
Лук'янчиков, Віктор Псредерій, Олег Фе
сенко, Любов Курлюк та інші.

Сьогодні колектив бюро трудиться пат 
створенням нової серії .мийних машин, які 
поповнять сімейство розробленні. Кон
структивні особливості дозволять розшири
ти діапазон їх застосування. Вони приво- 
ДПТИМ}ТЬСЯ в дію як від валу відбору по- 
гужності трактора, так і окремого двигуна.

Комсомольці та молодь бюро розуміють 
важливість поставлених перед ними зав
дань. Вони систематично підвищують якість 
технічної документацій, удосконалюють тех
нологію конструкцій, намагаються зробити 
все, щоб розроблені машини були прості в 
обслуговуванні, економічні і надійні в екс
плуатації. Адже саме таких чекає наше на
родне господарство.

В. Б1ЛББ1К, 
завідуючий конструкторським відді
лом головного конструкторського бю- 
ро Кіровоградського ремзаводу «Укр- 
сільгосптехніка».

Майже третина колективу 
кіровоградської фірми «Одяг» 
— молодь. Після закінчення 
шкіл, професійно-технічних 
училищ, технікумів ці дівчата 
пов’язують своє життя з тор
гівлею, обслуговуванням ра
дянських людей.

Про тс. як живеться, пра- 
цюсться в колективі, ішла 
нещодавно розмова на зустрі
чі ветеранів виробництва з 
комсомольцями фірми.

На фото: ветеран прані, 
заслужений працівник торгів
лі У PCP Микола Ілліч Є£1Н 
серед молодих активістів 
служби сервісу.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

електромонтерів, водіїв автомобілів
1 мотоциклів.

— Які перспективи вашої про
фесії!

_  Значні. Кожен помічає, які пе
реміни вносить у наше життя стрім
кий ріст техніки. Думаю, зміст робо
ти інженера сімдесятих років буде 
відрізнятися від занять представни
ка цієї ж спеціальності дев’яностих 
років нашого сторіччя, як робота 
звичайної рахівниці від діяльності 
електронно-лічильної машини. При
близно в такому ж співвідношенні 
зміняться заняття і механіків та 
механізаторів тваринництва. Май
бутнє — за крупними комплексами 
з автоматикою і електронікою, де 
праця тваринника зводитиметься до 
нагляду за роботою приладів. Го
туючи дипломну роботу, я працю
вав на комплексі по відгодівлі сви
ней у колгоспі імені XX з їзду 
КПРС Бобринецького району, де 
впроваджено повну механізацію і 
часткову автоматизацію всіх робіт. 
Один працівник доглядає на фермі, 
наприклад, 1000 тварин. Зрозуміло, 
що без спеціальних знань людині 
тут робити нічого. Щоб потрапити 
сюди на роботу, потрібно навчати
ся у технікумі або профтехучилищі. 
А майбутнє саме за такими комп
лексами. Те, що по силі сьогодні 
тільки передовим господарствам, 
зазтра стане нормою для всіх.

Інтерв’ю взяв О. РАК1Н.
Опанувати професією механіка 

по механізації І електрифікації тва- 
ринництза ви зможете а Кірово
градському технікумі механізації 
сільського господарства. Тут можна 
набути також спеціальність по меха
нізації сільського господарства. Де
тальніші відомості ви отримаєте, 
звернувшись за адресою: 316050, 
м. КІРОВОГРАД, ВУЯ. ВОЛКОВА, 11.

Механізаторів тваринницьких 
ферм готують Бобринецьке (м. БОБ- 
РИНЕЦЬ, ВУЯ. ДИМИТРОВА, 1) та 
Новгородківське (НОВГОРОДКА, 
ВУЯ. КІРОВА, 44) сільські середні 
профтехучилища нашої області.

ЧЕМПІОН
ТЕЙ

ХМЛЮЮПС1
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).
Наступного дня пере

можці приймали поздоров
лення. Перше місце серед 
майстрів машинного доїн
ня, які працювали на «Тан
демі», зайняла молода 
доярка і* колгоспу «Путь 
Ильича» ЗзаМянського ра, 
йону Валентина Кучеренко 
Валентина Бурлака з цієї ж 
ферми — на третьому.

Кращою серед доярок 
другої групи було Катерина 
Бурченко.

— Навіть нц сподівалась 
на успіх, — зізнається зо
на. — Адже на таких зма
ганнях я вперше. Та й почту 
ток був не дуже вдалим.

А Володимир Міщенко 
стаз третім призером у 
цій групі.

— Мені інакше й не мож
на, — жартує він. — На ми
нулих дзох конкурсах я зай
няв відповідно п’яте і чет
верте місця. Можна було б 
і вище. Та, бач... обігнали.

Із шести призерів зма
гання (у двох групах) — 
п'ятеро молодих доярок. А 
це свідчить про те, що під
готовка молодих майстрів 
машинного доїння у бага
тьох районах на високому 
рівні. І кожен конкурс на
зиває нові імена перемож
ців. Наприклад, у Знам ям
ському, Маловисківському 
та інших районах.

Але для порівняння візь
мемо Бобринецький район. 
За останні п'ять років на 
обласні конкурси вія деле
гував молодих доярок 
ше з колгоспу імені XX З Уз
ду КПРС. Отже, райкому 
комсомолу, мабуть, час по
думати про підвищення 
майстерності молодих май
стрів машинного доїння ін
ших господарств.

Після нагородження при- 
зеріз я запитав їх:

— З якими думками ідете 
додому?

Валентина КУЧЕРЕНКО:
— Переконана, що цей 

конкурс — чудова форма 
обміну досвідом. Ми поба
чили, які помилки допуска
ють доярки у підготовці ко
рів і апаратів до доїння. 
Думаю, досвід, запозиче
ний на конкурсі, просто не
обхідно впровадити у себз 
вдома.

Володимир МІЩЕНКО:
— У колгоспі «Україна», 

де проходили змагання, по
будували доїльний зал свої
ми силами. Чому б і нам на 
спробувати? Комплекс нам 

«обіцяють побудувати, але ж 
то буде через кілька ронів. 
А безприа язне утримання 
худоби настільки вигідне, 
що про це зайве й говори
ти. На конкурсі ми допуска
ли чимало помилок. Навіть 
ті, хто виступав у ньому не 
вперше. Тому, напевно, по
трібно вдосконалити систе
му підготовки майстрів ма
шинного доїння у районах. 

II працівникам райкомів 
комсомолу потрібно над 
цим задуматись.

Стосовно підвищення май
стерності . молодих доярок. 
Наголошую, що такі курси 
по підготовці майстрів ма
шинного доїння, які діють у 
нашому районі, потрібні 
скрізь. Бо доярка повинна 
не тільки добре працював 
з апаратом, а й швидко, не
дійно відремонтувати його. - 
За короткий час цього не 
освоїш.

Приклад знам’янціз зна
ходить відгук у багатьох 
районах. І, як результат, їх 
представники успішно ви
ступають на змаганнях та- 

[ кого масштабу.

• А. РОМАНЮК, 
спецкор < Молодого

І комунара».



Іриівецька область. Самодіяльний народний ансамбль 
танцю сСмеречнна» Внжніщького районного Будинку куль
тури — один з найпопулярнішнх танцювальних колективів 
республіки. В репертуарі самодіяльних артистів — покальио- 
хореографічна картина «Вижничанка», сюїта «Буковинська 
мозаїка», композиція «З високої полонини», темпсраметні 
гуцульські танці «Верховинське йоло», «Над Черемошем», 
«Опришки» та інші. Тепер ансамбль готується до нових 
виступів перед трудівниками області.

На фото: виконується вокально-хореографічна компо
зиція «3.високої полонини».

Фото І. С8ЕРЕДИ.. 
(Фотохроніка РАТАУ).

ДВАНАДЦЯТЕ
ПОЛО Чемпіонат УРСР 

з автокросу

ПЕРЕМОЖНЕ

РЕЗЕРВИ
ХЛІБНОЇ

^НИВИ
© РОЗМОВА 

ЗА «КРУГЛИМ 
столом» 
В ОБЛАСНОМУ 
УПРАВЛІННІ 
ВНУТРІШНІХ. 
СПРАВ

Вага колоса. Хлібороби 
добра знають ціну кожного 
його грама. Бо в ньому — 
напружена праця колгосп
ника і робітника, всього ра
дянського народу.

Документи XXV з’їзду 
партії, постанова ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР «Про 
додаткові заходи по зби
ранню врожаю, заготівель 
сільськогосподарських про
дуктів та кормів у 1976 
році», лист Г енерально-
го секретаря ЦК КПРС 
товариша Леоніда Іллі
ча Брежнєва групі меха
нізаторів колгоспів і рад
госпів — делегатів XXV з їз
ду КПРС, ставлять відпові
дальна завдання — зібра
ти, врожай у найстисліші 
ртроки. Про те, як запобіг
ти втратам хліба на доро
гах, як вберегти його під 
пожеж та від розкрадання, 
йшла розмова працівників 
міліції та журналістів об
ласних газет, радіо і теле
бачення на зустрічі за 
кКоуглим столом».

Начальник відділу пожеж
ної охорони полковник 
В. О. Анискевич розповів 
про те, якої шкоди завдає 
вогонь достиглим хлібам, 
як через байдужість і не
дбалість керівників гос
подарств може загинути 
значна частина врожаю.

Наші хлібороби старанно 
готуються до жнив. Але в 
окремих господарствах Ус- 
тинізського, Новомирго- 
родського та інших районів 
техніку лагодять повільно. 
Комбайни, трактори та ав
томобілі ще не скрізь об
ладнані іскрогасниками та 
протипожежними засобами.

«Транспорту з хлібом — 
надійну технічну готовність 
та «зелену вулицю» — та
кою була тема розповіді 
начальника відділу ДАІ ма
йора міліції А. К. Шкоди. 
Під час місячника безпеки

руху, котрий проводився 
нещодазно, виявлено добру 
підготозленість автомобіль
ного парку області до пере
везення врожаю. Але до 
кожної машини, котра пра
цюватиме на жнивах, став
ляться особливі вимоги. То 
ж молодим водіям, «про
жектористам» гаражів кол
госпів та автопідприємстз 
необхідно провести дбзй- 
лизі перевірки техніки.

Закриття кожного, на
віть найдрібнішого каналу, 
через який губиться зер
но, — це резерв хлібної ни
ви. І вишукувати ці резерви 
позинен кожен молодий 
хлібороб, кожен активіст, 
кожен охоронець громад
ського порядку. Нехай не 
буде у селах і містах бай
дужих до розкрадачів со
ціалістичної власності. Ком
сомольці повинні подавати 
постійну і дієву допомогу 
працівникам міліції у бо
ротьбі з порушниками гро
мадського порядку. Про це 
говорили начальник відділу 
карного розшуку полков
ник міліції Г. В. Харичкін, 
начальник відділу БРСВ ма
йор міліції М. Я. Городко, 
заступник начальника відді
лу позавідомчої охорони 
капітан міліції В. Г. Моло
дець.

Полковник Харичкін роз
повів про цікаву форму за
лучення молоді до охорони 
громадського порядку. У 
Ворблюжці Новгородків- 
ського району дільничний 
інспектор М. Г. Коваленко 
організував мотодружину. 
Мотоциклісти, молоді кол
госпники та робітники у 
вільний час встановлюють 
патрулювання полів і доріг, 
перепиняють занадто хва
цьких водіїв, котрі розсипа
ють зерно на вибоїнах, за
побігають автотранспорт
ним пригодам. Було б ко
рисним такі мотодружини 
організувати і в інших селах 
нашої області.

Розмова за «Круглим 
столом» в обласному упраз 
лінні внутрішніх справ дала 
нові теми для газетних 
публікацій, виступів на теле
баченні та радіомовленні. 
Заплановано проводити
спільні рейди представників 
громадськості, працівників 
міліції та редакцій.

У зустрічі взяв участь та 
виступив заступник началь
ника обласного управління 
внутрішніх справ підпол
ковник міліції В. К. Рззу- 
МОЗСЬКИЙ.

Чудову трасу підготували Кірово
граді для учасників чемпіонату 
України з автомобільного кросу. У 
величезному котловані та на схилах 
колишнього глиняного кар’єру — 
біля села Катеринівки — багато 
спусків і підйомів, крутих поворо
тів, трамплінів... Всього цього праг
нуть запобігти водії автомашин у 
звичайних умовах. Але тут крос...

Першими на трасу вийшли спорт
смени на автомашинах ГАЗ-51. Кож
не коло довжиною п’ять кіломет
рів. Десять з них — лідирували кі
ровоградські гонщики Микола 
Кльова та Олег Марченко. Та, ма
буть, зробили тактичний прораху
нок, не врахували можливостей ма
шин, перевантажили їх. Підвели не
поладки у моторах. Скористазшись 
цим, першим фінішуваз Іван Луб- 
ко з Хмельницького. За ним при
йшли Ізан Черниш (Черкаська об
ласть) і Михайло Бабидорич. Олег

«ЗІРКА» —

Марченко буз лише п’ятим, а Ми
кола Кльова зійшов з траси.

Не пощастило кірозоградцям і на 
машинах 31Л-130. Станіслав Тарасен
ко, вийшовши зі старту п’ятим, на 
третьому колі стаз третім. Але на 
десятому в машині лопнув валик 
помпи, надії на третє призфве місце 
були втрачені. Чемпіоном республі
ки з цьому класі став одесит 8асиль 
Жердецький, другим і третім при
зерами—Володимир Спичак (Крим
ська область) та Микола Кукушкін 
з Київської області.

Цікаво склалася гонка на маши
нах ГАЗ-53. Чемпіон 
минулого року киянин Самсон Лав
риненко стартував останнім. Але 
вже на другому колі він став ліде
ром. Слідом за ним — срібний 
призер торішнього чемпіонату кі- 
ровоградець Віктор Михальський. 
В такому порядку вони й закінчили 
змагання, повторивши минулоріч
ний результат. «Бронза» дісталася

донецькому спортсмену Юрію Кор
зуну.

У командному заліку перемогли 
автомобілісти Київської області, 
друге місце зайняли представники 
Хмельницької, третє — Донецької 
областей. Кіровоградці були чет
вертими. Серед спортсменів' азто- 
підприємств найсильнішими вияви
лися шофери Київської спецазто- 
бази № 0901. І тут гонщики кіро
воградського азтопідприємства 
№ 10661 посіли четверте місце.

На цих змаганнях було розіграно 
особистий чемпіонат республіки на 

республіки ' машинах типу «баггі». Дніпропет
ровський гонщик Володимир Він- 
ник не знав рівних серед тих, хто 
стартузав на машинах класу 350 ку
бічних сантиметрів. У класі машин 
«Жигулі» та «Запорожець» перши
ми фінішували запорізькі автомобі
лісти Микола Носенко та Леонід 
Сорочан.

О. ДАЦЮК.

«ГОВЕРЛА» -1:0
В «табелях про ранги» Хмель

ницька «Хвиля» (як відомо, цю 
команду «Зірка» приймала у попе
редньому турі й зіграла внічию — 
0:0) і ужгородська «Говерла» зна
ходяться поруч: «Говерла» займа
ла 14-ту сходинку турнірної табли
ці, «Хвиля» — 15-ту. І коли мину
лого понеділка кіровоградці і ’ за
карпатці зустрілися між собою, у 
багатьох любителів футболу виник
ло питання: а чи не повториться 
ситуація, яка склалася з грі з «Хви
лею»?

Так воно на початку й було. «Зір
ка» частіше атакувала, мала тери
торіальну та ігрову перевагу. Але 
точних ударів по воротах не було. 
Йшла 84-та хвилина матчу, а на 
табло все ще світилися нулі. Праг
нучи добитися результату, господа
рі поля притиснули гостей до їх 
штрафного майданчика. Прорив 
Олексія Кацмана був ліквідований 
недозволеним прийомом, і арбітр 
Олександр Кухтін з Одеси показав 
на 11-метрову позначку. Удар 
Андрія Карп юка був точним: «Зір
ка» перемогла з рахунком 1:0.

В Харкові місцевий «Металіст» 
зіграв внічию (1:1) з чернівецькою 
«Буковиною». Таким чином 
обійшла харків'ян на одне 
знов стала лідером зони.

Інші команди зіграли 
(Луцьк) — «Шахтар» (Горлівка) — 
3:2, «Локомотив» (Вінниця) — «Но
ватор» (Жданов) — 5:2, «Колос» 
(Полтава) — «Хвиля» (Хмельниць
кий) — 4:0, «Кривбас» (Кривий
Ріг) — «Атлантика» (Севастополь)— 
4:1, «Суднобудівник» (Миколаїв) — 
«Кристал» (Херсон) — 1:0, СКА 
(Одеса) — «Колос» (Нікополь) — 
0:0, «Автомобіліст» (Житомир) — 
СК (Чернігів) — 2:1. Відбулася 
пропущена гра третього туру між 
«Авангардом» (Ровно) і «Локомоти
вом» (Вінниця). її результат — 2:2.

РОЗМОВА, яка не- 
щодазио відбулась 

в обласній федерації з 
легкої атлетики, була 
дійсно принциповою. 
Аналізувались всі плю
си і мінуси а розвитку 
цього масового виду 
спорту, поставлені кон
кретні вимоги 
тренерами. І 
що певний крок 
ред буде 
Тепер у

перед 
віриться, 

впе- 
зроблено. 

колективах

лективів. Організатори 
поєдинків знову орен
дували найбільший з 
місті спортивний комп
лекс — стадіон спорт
клубу «Зірка». При
йшло сюди більше 130 
спортсменів. А перед 
ними — зачинені бра
ми, жоден працівник 
стадіону не зустр’з їх. 
Почалися 
розмози з 
ми спортклубу.

телефонні 
керівника- 

Але

Ч И ДАЛЕКО ДО ОЛ ІМЛУ?

КОРОЛЕВОЮ».
ЩЕ РАЗ ПРО УМОЗИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 
З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ

«Зірка» 
очко і

так: СК

фізкультури, в ДЮСШ, 
спортивних клубах йде 
напружена робота,, 
спрямована на підви
щення майстерності 
легкоатлетів. Та коли 
справа торкається умов 
проведення відпові
дальних змагань, дово
диться з тривогою від
значати: ні, ще не все 
зроблено для повного 
розв’язання проблеми.

Тривала, наприклад, 
першість обласної ра
ди ДСТ «Спартак» се
ред профспілкових ко-

що з того? Сектори ке 
підготовлені до зма
гань, відсутні ядра, 
диски, самі судді витя
гували на бігові доріж
ки поламані бар’єри. 
В якійсь мірі виручили 
місцеві тренери В. Ба
дова та В. Іаанець — 
позичили спартакізцям 
мати для стрибунів.

А як же надалі? 
Незабаром тут же ма
ють проходити поєдин
ки Всесоюзної зональ
ної першості з легкої 
атлетики на призи

«Известий», потім — 
першість України се
ред вихованців спеціа-" 
лізованих ДЮСШ. Спис 
метати ніде, загород
жувальних сіток в сек
торах для метання дис
ка і молота немає, не
придатні сектори для 
стрибків у висоту, з 
шестом.

Якщо назіть на якусь 
мить забути 
змагання, то 
не зрозуміла 
кіровоградських 
гардізців: як і 
стадіон; можна 
мати нормативи 
коли й для цього не
має умов — бракує 
найпростішого інвен
таря?

От ми, судді, зустрі
чаємо на фініші спорт
сменів. Топчимося на 
краю футбольного по
ля. А наше місце в 
цей час на спеціальних 
вишках. Та вони від
сутні.

Віриться, що обл- 
спорткомігег, обласна 
рада ДСТ «Авангард» 
зроблять відповідні 
висновки і з найкорот- 
ший строк «бар'єри» 
перед королевою спор
ту

про ці 
все ОДНО 

позиція 
азан- 

же на 
прий- 

і ГПО,

будуть взяті...

€. ГОЦУЛ, 
суддя Всесоюз
ної категорії,

О. БЕРЕЗАН, 
суддя республі
канської катего-

І

ведуть на своєму полі 24 червня, 
їх гостями будуть футболісти чер
нівецької «Буковини».

На сьогодні турнірна таблиця
команд шостої зони має такий
вигляд:

І М 0

«Зірка* (в 17- 8 23
«Металіст* їв 16- 7 22
«Кривбас» 15 »— 7 21
«Автомобіліст» 18 16-Н 18
«Кристал» 18 15— 9 17
«Локомотив» їв 17-15 17
СКА (Одеса) 15 11-12 17
«Авангард» 11. 14-1! їв
« Суднобудівник» 15 16-11 16
СК (Луцьк) 15 11-10 16
«Колос» їв 12-17 16
«Фрупхенсць» 15 15—13 15
«Атлантика» «в 16-20 11
«Говерла» 15 8-12 11
«Буковина» 15 10 -9 13
«Хвиля» 15 Н—15 ІЗ
«Новатор» 15 13-20 13
«Колос» П 18 12—16 12
«Шахтар» 15 10-10 0
СК (Чернігів) 15 7-23 4

Наступну гру кіровоградці
Фото О. ЛОКАРЄВА.

Редактор М. УСПАЛсНКО.

У БОРОТЬБІ ЗА М’ЯЧ.
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денний відділ:на

на спеціальності:

різан-

НЛВЧАЛ.ЬНИЙ РІК

І

вілді-

РІК

і

ДИРЕКЦІЯ.

на базі 
на спе-

Вступні екзамени: на ден
ний відділ — з 1 по 20 серп
ня, на вечірній відділ — з 1 
по 10 червня, з 7 по 14 серп
ня, з 10 по 20 листопада.

на 
ньої

виписку 
(особи, 
стаж).

прпй- 
олер-

на вечірній відділ 
середньої школи — 
ціальності:

прийом учнів

базі непевної серед- 
школи —

на 1976—1977 навчальний 
рік

Адреса технікуму: 
м. Олександрія Кіровоград
ської області, проспект Ле
ніна, 62.

Обробка металів 
ням,

електроапаратебудування, 
промислове й цивільне 

будівництво.

Олександрійський 
індустріальний
технікум

ОГОЛОШУЄ

виробництво штампів і 
Мресформ,

обробка металів різан
ням,

і електроапаратобудуван- 
ня; і

на базі середньої школи 
— на спеціальність

«Електроустаткування про
мислових підприємств і ус
тановок»;

Вступники подають заяву 
на ім’я директора, доку
мент про освіту (оригінал), 
медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокартки 
розміром 3>(4 см, 
з трудової книжки 
що мають трудовий

Вступні екзамени:

на базі середньої школи— 
з російської мови і літера
тури або української мови і 
літератури (на вибір вступ
ника) — твір, з математики 
(усно);

на базі восьмирічної шко
ли — з російської або укра
їнської мови (на Еибір вступ
ника) — диктант, з матема
тики (усно).

Особи, нагороджені піс
ля закінчення восьмирічної 
школи Похвальною грамо
тою або після середньої 

, школи — золотою медаллю, 
зараховуються до техніку
му без екзаменів.

Приймання заяв на ден
ний відділ:

від тих, що закінчили еось- 
Мирічну школу, — з 1 черв
ня по 31 липня;

від тих, що закінчили се
редню школу, — з 1 черв
ня по 14 серпня;

на вечірній відділ — з З 
травня по 15 листопада.

Для тих, що закінчили 
посьмирічну школу, з 1 по 
29 липня працюватимуть 

• підготовчі курси.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо ви бажаєте здобути середню освіту і набути 

професії, вступайте до середнього профтехучилища 
Не 2 міста Кіровоградаг яке готує спеціалістів для ком
бінату «Кіровоградважбуд» — найбільшої будівель
ної організації нашої області.

Училище приймає учнів па 1976—1977“ на- 
вчальїшї: рік:

до груп з трирічним строком навчання — 
для підготовки електрослюсарів, слюсаріз 
по ремонту автомобілів, електромонтажни
ків по освітленню, освітлювальних і силових 
мережах та електрообладнанню, малярів 
(будівельних), мулярів — монтажників 
конструкцій, штукатурів, лишовальників- 
плптковнків;

до груп з дворічним строком навчання — 
для підготовки столярів;

до груп з річним строком навчання — 
для підготовки мулярів, лицювальпикіз- 
плитковнків.

Приймають без вступних екзаменів юна-

ків і дівчат віком 14—20 років з освітою за 
8, 9, Ю класів. Зарахованих на навчання 
забезпечують гуртожитком, парадним і ро
бочим оляю.м, триразовим харчуванням, 
підручниками. Учні одержують третину сум, 
зароблених па виробничій практиці. Час 
навчання в училищі зараховується до тру
дового стажу.

Училище має новозбудований добре ус
таткований комплекс, у якому є кабінети і 
лабораторії, навчальні майстерні, спортив
ний та актовий зали, спорт інше містечко, 
працюють гуртки технічної творчості, ху
дожньої самодіяльності, спортивні секції.

При училищі є вечірня школа для груп з 
річним строком навчання

Криворізьким
ордена Трудового
Червового Прапора 
гірничорудним інститут

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

НА 1976—1977

З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:
Денне відділення

Технологія і комплексна механізація 
підземної розробки родовищ корисних 
копалин. Будівництво підземних споруд 
і шахт. Маркшейдерська справа. Елек
трифікація і автоматизація гірничих ро
біт. Електропровід і авюматизація про
мислових установок. Гірничі машини і 
комплекси. Промислове і цивільне будів
ництво. Збагачення корисних копалин. 
Геологічна зйомка, пошуки і розвідка 
родовищ корисних копалин. Технологія 
машинобудування, металоріжучі верста
ти та інструменти.“ Прикладна геолезіч. 
Документи приймаються з 20 червня по 
31 липня.

Ве чірнє відділення
Технологія і комплексна механізація 

підземної розробки родовищ корисніїX 
копалин. Технологія і комплексна меха
нізація відкритої розробки родовищ ко
рисних копа тин. Збагачення корисних 
копалин Електрифікація і автоматизація 
гірничих робіт. Елеірропривід і автома
тизація промислових установок Промис
лове і цивільне будівництво. Гірничі ма
шини і комплекси Будівництво підзем
них споруд і шахт. Технологія машино
будування, металоріжучі верстати та ін
струменти.

Документи приймаються з 20 квітня по 
31 липня.

Заочно-загальнотехнічний факультет:
Розробка половині корисних копалин. 

Енергетика Машинобудування та прила-

побудування. Електронна техніка, елек- 
троприпадобудуваппя і автоматика.. Ра
діотехніка та зв’язок. Будівництво. 
Транспорт. Економіка.

Документи приймаються з 20 квітня не 
ЗІ липня.

Вступаючі па всі форми навчання та 
на всі спеціальності складають такі екза
мени' російську або українську мову та 

. літературу (письмово). математику 
(письмово та усно), фізику (усно).

Особи, нагороджені яз закінченні се
редньої шкоти золотою (срібиою) ме
даллю. або ті, що закінчімп середіїін 

'спеціальний учбовий заклад з відзнакою, 
складають екзамен з математики (усно). 
Якщо, екзамен з математики складено з 
оцінкою «відмінно», абітурієнт звільнює
ться віл подальшої здачі вступних екза
менів

Вступаючі до інституту через декілька
• середнього на

правило. повинні 
роботи не менше 
рік, коли впин

років після закінчення 
вчального закладу, як 
мати стаж практичної 
6 місяців за кожішй 
не навчалися.

Умови прийому надсилаються 
мальвою комісією інституту після 
жання запитання від абітурієнта.

Іногородні, зараховані па леї.не 
ленїія забезпечуються гуртожитком.

Адреса інституту: 324033, м Кривий 
Ріг. Дніпропетровська обл., вул. Пушкі
на, 37.

Київський ІіуДІВС.ТШІІІЙ технікумі 
транспортного «їуіініїиіііва

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ

На денне відділення за 
спеціальностями:

розвідування та будів
ництво залізниць; мости 
та інші штучні споруди; 
будівництво тунелів та 
метрополітенів; макшей- 
дерська справа.

На заочне відділення за 
спеціальностями:

розвідування і будівни
цтво залізниць; мости та 
інші штучні споруди; бу
дівництво тунелів та мет
рополітенів.

Технікум готує техніків- 
будівельників длл будів
ництва залізниць і об’ектіо 
транспортного будівни
цтва.

Приймаються особи, які 
закінчили восьмирічну і

середню школу.
Гургсжитон і стипендія 

на загальних підставах.
З 1 липня працюють 

підготовчі курси.

Адреса: 252151, Київ-151, 
вуп. Вінницька, 10., їхати 
тролейбусом Н® 9 до зу

пинки «Вінницька»,

ДИРЕКЦІЯ.

316050. ГСП Кіровоград-50, еул. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жипя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.'

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Гліпки, 2.

БК 14175, Индекс 61197, Зам. № 257, Тираж СО ООО.

¥
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запрошують, інститут»«, техніками,’ **чил ии<а\
Внпускшки-відмішшки мають право всту

пати до вищих і середніх учбових закладів 
на пільгових умовах, можуть бути направ* 
леиі у вищі й середні учбові заклади проч 
фесійпс-технічної освіти, де навчання про*; 
водиться при повному державному забез
печенні.

Юнаки, що навчатимуться три роки, до 
закінчення і на рік після закінчення учили
ща, дістають відстрочку від призову в ар
мію.

Вступники подають особисто або надси
лають поштою заяву із зазначенням вибрав 
ної професії, автобіографію, характеристи
ку, свідоцтво про народження (оригінал)', 
або паспорт (подають особисто), довідки з 
місця проживания і про склад сім’ї, медич
ну довідку (форма № 286), 8 фотокарток 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 березня 
1976 року. ' '<•,

Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: 316026, м.ч Кіровограду^, 

вул. Черао-юзорівська, 23. їхати автобуса* 
міг. №№ 2, 14 — до зупинки «Вулиця Мічу- 
ріпа», № 29 — до кінцевої зупинки, тро
лейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» 
або «Вулиця Короленка». Телефон 2-38-49.

ДИРЕКЦІЯ.
--- - ■ ■■ ---------
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О лекеаидрімське 
сере дій; СИТУ №» З
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

НА БАЗІ 8 КЛАСІВ — 
тракторист-машинієт широкого профілю з нвапіфі« 

нацією слюсаря;
електрогазозварник;
електромонтер сільської слектрифінаціі і зв’язку; 
слюсар по ремонту автомобілів, тракторів і 

госпмашин.
СТРОК НАВЧАННЯ — З РОКИ.
Зарахованих (юнаків і дівчат) забезпечують 

пендісю, парадною і робочою формою одягу, 
разовим харчуванням, тих, що мають потребу — гур
тожитком. Ті, що успішно закінчили училище, одер
жують документ про професію, атестат про серед
ню освіту і направлення на роботу;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку 

(строк навчання — 1 рік);
електрогазозварник (строк навчання — 1 рік і 6 мі

сяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі 30 карбованців на місяць, 
відмінники одержують підвищену стипендію;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря (строк навчання — 8 місяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі 85 карбованців.
За направленнями колгоспів, радгоспів та інших 

сільськогосподарських підприємств приймають учнів 
на спеціальність «Машиніст холодильних установок?. 
Строк навчання — 6 місяців. Стипендію виплачують 
колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські під
приємства, які видали направлення. в

Юнаків і дівчат, що мають освіту не нижче Юкла- .Л0 
сів, приймають на спеціальність «Електромонтер сіль
ської електрифікації». Строк навчання — 1 рік. За
рахованим виплачують стипендію, видають парадну 
й робочу форму одягу, їх забезпечують триразоЕИ/л 
харчуванням.

Осіб, які мають посвідчення тракториста другого 
чи третього класу, приймають на спеціальність «Во
дій тракторів Т-150 і Т-150К». Строк навчання — 3 мі
сяці.

Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий
мають на спеціальності:

електрогазозварник (строк навчання — 10 місяців); 
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку 

(строк навчання — 10 місяців);
електромонтер сільської електрифікації (стрсн на

вчання — 8 місяців);
тракторист-машиніст широкого профілю з правом 

роботи на Т-150, Т-150К (строк навчання — 8 місяців).
Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий

мають за направленнями колгоспів, радгоспів та 
ших сільськогосподарських підприємств. Учнів 
безпечують стипендією в розмірі 85 карбованців.

Початок занять — у міру комплектування груп. 
Зараховані до училища в період проходження

сіль«

стк-^
три-

ін- 
за-

Зараховані до училища в період проходження ви
робничої практики одержують 100 процентів зарпла
ти. Час навчання в училищі зараховується в робочий 
стаж. Відмінників навчання направляють в індустрі
ально-педагогічні учбові заклади системи префтех- 
освіти.

Вступники подають документ про освіту, свідоцтво 
про народження (після досягнення 16 років — пас
порт), характеристику зі школи або з останнього міс
ця роботи, довідки з місця проживання і про склад 
сім ї, автобіографію, 6 фотокарток розміром ЗХ^ 
сантиметри.

Приймання заяв почалося з 1 квітня.
Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: м. Олександрія-7, с. Снтябрське, 

вуп. Трудових резервів, 1. їхати автобусом «Б» до зу
пинки «Октябрське».

ДИРЕКЦІЯ, і


	2179-1p
	2179-2p
	2179-3p
	2179-4p

