
Юривоградська обласаа і 
біб я імтс' а їм. Н. К. НрупськоІ;

їнв. №

Виходить
з 3 грудня 1939 р.
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ЗВІТ 
НОВАТОРІВ
ОБЛАСТІ

У Москві ііЗ ВДНІ СРСР в одному з найбільших 
павільйонів діє Центральна виставка науково-техніч
ної творчості молоді НГТМ-82, присвячена XIX з’їз
дові ВЛКСМ. Більше 45 тисяч юнаків та дівчат, які 
працюють в різних галузях народного господарства, 
демонструють майже 10 тисяч експонатів.
Центральна виставка 

підбиває підсумки Всесо
юзного огляду науково- 
технічної творчості молоді, 
який проводиться з метою 
забезпечення масової учас
ті юнаків і дівчат у під
вищенні ефективності ви
робництва, прискоренні на
уково-технічного прогресу, 
кращого використання ре
зервів виробництва і посн-

ленвя режиму економії.
Творчим звітом молодих 

новаторів Кіровоградщчпн 
можна назвати їхню 
участь у виставці. Одним 
із головних завдань, над 
яким трудяться винахідни
ки області, е ліквідація 
ручної і малокваліфікова- 
пої праці. У розділі «Мо-

(Закінчення на 2-й crop.).

УРОЧИСТІ
ЗБОРИ

Позавчора в будинку 
культури імені Жовтня від
булися урочисті збори пред
ставників партійних, радян
ських і громадських органі
зацій обласного центру, при
свячені ІОО-річчю з дня на
родження Георгія Димитро
ва — видатного діяча бол- 
і арського та міжнародного 
комуністичного і робітничо
го руху.

У залі — також болгарсь
кі громадяни, курсанти ви
того льотного училища ци
вільної авіації і льогно- 
штурманського училища, 
студенти з Афганістану, 
В’єтнаму, Куби, Лаосу, Ан
голи, Кампучії та інших за
рубіжних країн.

Збори відкрив другий сек
ретар міськкому партії
10. Г. Фоменко. Урочисто 
лупають Державні гімни 
Народної Республіки Бол
гарії та СРСР.

З доповіддю «Полум’яний 
революціонер- інтернаціона
ліст» виступив голова прав
ління обласної організації 
товариства радянсько-бол
гарської дружби В. А До- 
липяк.

Про братерські , зв’язки 
двох великих народів, 

. дружбу кіровоградців з 
болгарами розповіли голов і 

І первинного комітету това- 
• риства радянсько-болгарсь

кої дружби заводу «Чевво-
11. а зірка» Є. П Бугайчук, 
керівник клубу інтернаціо
нально! дружби СШ № 14 
імені Георгія Димитров.) 
Є. А. Фролова, учасник виз
волення Болгарії від ні
мецько-фашистських загарб
ників Герой Радянського 
Союзу М 10. Єрешенко, 
громадянин НРБ, курсант 
Кіровоградського льотпо- 
нітурмапського- училища 
Коста Андонов.

Учасники зборів'надіслали 
‘вітального листа па адресу 

. .Толбухіпського відділення 
;. .Всенародного комітету бол- 
■' т.тро-радяиської дружби.

ГАВАНА. Ударною будо
вою кубинської молоді ого
лошено цукровий завод, 
споруджуваний з допомо- 
і ою Радянського Союзу в 
провінції Лас-Тунас.

Партія і уряд Куби дові
ряють Спілці молодих ко
муністів найважливіші будо
ви п’ятирічки. Серед них — 

.«малий ВАМ» — рекон
струкція центральної заліз
ниці, будізництео металур
гійних гігантів у провінції 
Ольгін, два цементних за- 

({води.
Понад 500 будівників цук

рового заводу в Лас-Тунасі, 
більшість яких становить 
молодь, взяли на себе зо
бов’язання достроково ви
конати план нинішнього ро- 

«ну, максимально ефектив
но використовувати техніку 
і ресурси.

(ТАРС),

1 mamma
«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУР

БОТУ!» — ПІД ЦИМ ДЕВІЗОМ ТРУДЯТЬСЯ СЬОГОДНІ 
ТИСЯЧІ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ КІРОВОГРАДЩИНИ, ВТІ-

ЛЮЮЧИ В ЖИТТЯ ПРОДОВОЛЬЧУ ПРОГРАМУ.
аажи лааямп! язвив квмтк каи

Щоранку, лиш засіріє, 
тишу полів біля Нечаївки 
порушує гул двигунів — 
починається заготівля кор
мів. Важливо вчасно зібра
ти багаторічні трави. Це 
добре розуміють молоді 
трудівники колгоспу
«Дружба» Комланіївсько- 
го району. Нині вони ус
пішно трудяться на заго
тівлі найціннішого корму— 
сіна.

Гаряча пора сінокосна
— Ось на цій ділянці,— 

говорить заступник голови 
колгоспу по кормовироб
ництву Анатолій Гервасі
єв, — косовицю веде пе
редовий комсомольсько- 
молодіжний екі.таж. До
свідчений комбайнер Ми
кола Слинченко та його 
помічник комсомолець 
Микола Тростяний косять 
люцерну вранці з 4 до 8 
години, щоб у рослинах 
найбільше збереглось ка
ротину. Ми запланували 
почати косовицю бобових 
трав на початку бутоніза
ції і закінчити, як вони 
почнуть цвісти. Тож запро
понований передовим екі
пажем темп (щодня — пів
тори норми) підтримують 
й інші механізатори.

Коли ми наблизились 
до комбайна А. Гервасієв 
подав механізаторам знак 
зупинити агрегате.

— Сіно буде першо
класне, — задоволено 
відзначив Микола Гнато- 
єич Слинченко і похвалив 
свого напарника. — Не за
був ААикола хліборобської 
науки в армії. Завдяки йо
го старанності ми вийшли 
на перше місце у змаган
ні серед женців господар
ства.

Самозіддано трудяться 
комсомольці колгоспу й 
на інших ділянках «зеле
них жнив». Як і М. Тростя
ний. недавно закінчили 
службу в армії Віктор та 
Олександр Шевцози.
Олександр — електрик, 
Віктор — механік. Брати 
виязили бажання під час 
заготівлі кормів допомог
ти механізаторам, працю
ють на машині дл і підби
рання з валків просохлої 
трави.

Комсомолець Анатолій 
Лапіцький вивозить' гній з 
ферми. До обіду вправля- 
ється із завданням, а піс
ля обіду своїм Т-40 до
ставляє з поля на тік, де 
закладають скирти, 4—5 
причепів трави. Водії Анд-

рій Суховерко та Микола 
Назарко після закінчення 
робочого дня теж виво
дять свої самоскиди на 
кормове поле, здійснюю
чи щодоби 3—5 надплано
вих рейсів. А Микола Заг- 
рійчук «змінив» свого лег
кового автомобіля на ван
тажного. *

Гут же, на полі, познайо
мився я з бухгалтерами 
Галиною Гуровою, Вален

тиною Тельтою, Світлзною 
Лукач, секретарем комсо
мольської організації кол
госпу Надією Сало. Дівча
та добре вивчили кормо
вий клин: сівальницями 
працювали під час посів
ної, нині вболівають за 
врожай. Разом з ними на 
полі — ще майже ЗО хлоп
ців і дівчат перевертають 
валки, щоб швидше про
сохла трава, складають. 

вантажать сіно на причепи, 
в кузови машин.

Приїхали помічники з 
Кіровограда. працівники 
обласних організацій. Ана
толій Гервасієв давав роз
порядження чітко і швид
ко. Петро Науменко, Ана
толій Бурико, Ігор Бонда
ренко, Ігор Винокуров, На
таля Снастіна, Юрій Мор- 
гуль отримують завдання. 
Ще майже сорок чоловік 

стають до роботи.
Зростає потік автомобі

лів, тракторів з причепами, 
що доставляють сіно на 
тік. Тут роботу очолив за
ступник бригадира трак
торної бригади Анатолій 
Бойко. Дає поради скир
топравам, допомагає сам. 
Звершено вже дві скирти, 
закладаються дві нозих.

Комсомолка Валентина 
Струк, заступник керуючо
го першим відділком, веде 
облік робіт. Методом ак
тивного вентилювання за
готовлено вже 170 тонн 
сіна. Планове заздання 
виконано. А всього у від
ділку буде заготозлено 
880 тонн цінного корму.

На звільнені площі від
разу ж виходять полизаль- 
ники. Зранку й до вечора 
над полем переливаються 
барвисті райдуги На зро
шених масивах швидша 
підросте отава. До початку 
жнив можна буде отрима
ти ще один укіс.

Ю. ДНІПРОВСЬКИЙ.
На знімну: йде косовиця 

багаторічних трав; якість 
сіна перевіряють (зліва 
направо) комсомолець Ми
кола ТРОСТЯНИЙ, Анато
лій ГЕРВАСІЄВ, комбайнлр 
Минола ГНАТОВИЧ СЛИН
ЧЕНКО.

Фото автора.

районні штаби 
ПО ЗАГОТІВЛІ КОР

МІВ ДЛЯ ГРОМАД

СЬКОЇ ХУДОБИ 

ПОВІДОМЛЯЮТЬ:

ОЛ ЕКСАИдніоКА. За 
кілька днів до «зелених 
жнив» комсомольці кол
госпу імені Дзержнксбко- 
го провели збори з по
рядком денним «Про 
участь молоді господар
ства у заготівлі сіна для 
громадської худоби». 
Розмова йшла серйозна, 
предметна Говорилось 
про заготівлю не тільки 
сіна, а іі інших кормових 
культур, про організацію 
праці, умови соціалістич
ного змагання, розгляда
лись питання культурно
го і побутового обслуго
вування трудівників по
лів.

Рішення лиоріз було 
одностайне: кожному
комсомольцеві заготови
ти 2 тонни сіна і 200 кі
лограмів трав’яного бо
рошна.

Нині молоді колгоспни
ки господарства єною 
ініціативу втілюють у 
життя. Кожного дня 
збільшується цифра за
готовлених молоддю 
кормів. На різних ділян
ках «зелених жнив» гру
диться комсомольці. Вік
тор Заволока і Сергій 
Полудвеико добиваються 
найвищих результатів у 
тюкуванні сіна. Всього 
ж колгосп запланував за
пасти 300 тони цього цін
ного корму, сьогодні зо
бов'язання виконане 
більш як па дві третини.

На АВМ працює не
величкий комсомольсь
кий колектив Від нього 
значною мірою залежить 
вчасне приготування тра
в’яного борошна. Із за
планованих 20 господар
ство вже мас його 15 
тони.

ДОЛИКСЬНА. Заготівля 
кормів у районі стала 
ударним фронтом для 
молоді у ці гарячі черв
неві дні В кожному гос
подарстві діють комсо
мольські кормодобувні 
загони Найкращих ре
зультатів у соціалістич
ному змаганні добиваю 
ться комсомольці колгос
пу імені Горького

До складу кормодобув
ного входять ЗО чоловік. 
Очолює загін секретар 
комітету комсолюлу кол
госпу Сергій Великий. 
Ударно трудяться молоді 
колгоспники щодня. Осо
бливо сумлінно _ попра
цювали вони на минуло
му емботнику — за світ
ловий день заготовили ‘36 
тонн різнотрав’я. На су
бот вику відзначились по- 
дружжя Олійників, Сергій 
і Марія. Іван Шутка. Га
лина Ворона

З початку «зелених 
жнив» приктадом для 
всіх комсомольців слу
жить Сергій Козина. 
Змінні норми хлопець 
виконує на 160—180 про
центів. Всього ж за 12 
днів роботи комсомолець 
підібрав скошені травм 
на 250-гектарнІй площі.



2 crop. л «Молодий комунар» 17 червня 1982 року —

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

лоді новатори — машино
будування» ■ представле
ні верстати з числовим і 
програмним управлінням, 
автоматичні лінії та інші 
цікаві розробки.

Увагу відвідувачів вис
тавки привертає оригі
нальний верстат-автомат, 
який виготовляє спеціальні 
скоби для з’єднання кок- 
вейерних стрічок. Впровад
ження його у виробництво 

тільки па шахті «Світло- 
нільська»- виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля» дало змогу зеко
номити більше п’яти тисяч 
карбованців на рік. Колек
тив авторів цього автома
та очолює токар цієї шах
ти Сергій Орел. Верстат 
ще експонується на вис
тавці, а його вже замов
ляють технічні служби ву
гільної промисловості.

Кращий молодий раціо
налізатор України інженер 

Віктор Феофанов пропонує 
пристрій для виставлення 
і базування різних заго
товок на токарному вер
статі під час його роботи. 
Будь-яка майстерня може 
впровадити у себе прист
рій для нарізування різь
би па шпильках та інших 
подібних деталях, який 
розробив токар Микола 
Петлицький.

У розділі «Будівництво» 
група інженерів па чолі з 
комуністом В. Кречетовим 
демонструє цифровий аль- 
бедпий гамма-апарат Він 
дозволяє вимірювати щіль
ність матеріалів радіацій
ним методом. Інженера 
В. Кречетова за цю роз
робку нагороджено сріб- 
ною медаллю ВДИ1' 
СРСР.

Немало корисного для 
себе добачили відвідувачі 
в розділі «Транспорту — 
комсомольську турботу». 
Раціоналізатор Г. Осадчий 
пропонує для впроваджен
ня в народне господарст
во цікавий прилад для ск- 
пресдіагностики психічних 
особливостей операторів, 
шоферів, пілотів і т. д. 
Прилад допомагає швидко 
й безпомилково визначити 
стан людини, а також про
фесійну придатність її до 

роботи за певною спеціаль
ністю. М. Пилипенко за
пропонував автолюбителям 

бсзтрансформагориий при
стрій електронного запалю
вання карбюраторних дви
гунів. Тепер ті, хто при
ладнає до свого автомобі
ля цю новинку (до речі, ні
яких додаткових регулю
вань системи запалювання 
при встановленні пристрою 
не потрібно), зможе за
пускати без будь-яких при
год навіть холодний дви
гун як від стартера, так і 
рукояткою. І. Осадчого 
та М. ГІилипенка нагород
жено бронзовими медаля
ми виставки.

Багато оригінальних 
розробок і в розділі’«Ра
діоелектроніка» та «По
бут». Кіровоградські но
ватори комуніст А. Пирля 
та комсомолець В. І іет- 
ровський ■ рекомендують 
любителям музики досить 
цікаві пристрої в додаток 
до магнітофонів. Один із 
них дозволяє поліпшити 
стерефоиічиий ефект го
ловних телефонів. А при
стрій амплітудно-фазової 
корекції стереофонічного 
сні палу усуває недоліки 
звукознімачів і регулюван
ня суб’єктивної ширини 
стереобази.

Чого тільки не побачиш 
у розділі «Народна осві
та’»! Тут прилади, котрі 
допомагають проводити за
няття з учнями, технічні 
екзаменаційні засоби, 
контрольно-навчальні ма
шини.

Кіровоградець А. Кочер- 
жепко має перший спор
тивний розряд з настільно

го тенісу. Тож не дивно, 
що він контролює різні 
пристрої, що можуть ста
ти в пригоді спортсменам. 
Цього разу новатор де
монструє на виставці піс- 
толет-катапульту для від
працювання технічних еле
ментів гри під час трену
вань (сто тенісних кульок 
посилаються у будь-яку 
точку столу з необхідною 
швидкістю польоту, регу
люється також обертання 
кульок). Оригінальний і 
водночас простий робот-те- 
шсйст сподобався відвіду
вачам і спеціалістам. Го
ловний комітет ВДНГ 
відзначив автора цієї но
віший бронзовою медаллю.

Втретє бере участь у 
центральних виставках 
паукззо-тоінічиої творчос
ті лікар облас іої лікарні 
хірург вищої категорії 
Г. І5. Килєчкін. Цього разу 
ь розділі «Охорона здо
ров’я» він показує комбі
нований набір катетерів 
для промивання жовчних 
ходів, який допомагає лі
кареві в роботі і запобігає 
травмуванню пацієнтів під 
час операцій. Лікар-сгома- 
толог Л. І. Корчмар має у 

:своєму доробку більше де
сяти вдосконалень. А вис
тавці ві:і запропонував 
язикотрпмач оригінальної 
конструкції, який фіксує 
язик хворого під час ліку
вання чи протезування зу
бів. Поруч можна побачи

ти пристрій для утримання 
і фіксації еластичних кон
турних матриць при плом

буванні на апрокснмаль- 
них поверхнях зубів. Відо
мий :іа Кіровоградщшіі ра. 
ціопалізатор Г. О. Пегру
шин розробив індивідуаль
ний портативний прилад 
для електрогелкотерапіі, 
який дає змогу’ хворим на 
різні хронічні Недуги 
(бронхіальна астма та ін
ші) знаходити біологічно 
активні точки і застосову
вати самолікування у 
будь-яких умовах (звичай
но, за призначенням ліка
ря).

Автор цих рядків теж 
брав участь у розробці ви
щезгаданих медичних при
строїв, а також представив 
на виставці ряд інших ек
спонатів. Зокрема сигна
лізатор перевищення стру
му; захисний пристрій, що 
оберігає від перегріву різ
ні деталі та елементи, на
приклад, в електрорадіоа- 
паратурі, а також може 
бути використаний' як ре
гулятор температури в 
промисловості і побуті.

Виставка НТТМ-82 ста
ла оглядом’ досягнень мо
лоді в праці, навчанні, на
уково-технічній творчості, 
її можна назвати своєрід
ним громадським універси
тетом по поширенню тех
нічних знань і обміну дос
відом.

М. ЛИТВИНОВ, 
медаліст ЗДНГ СРСР, 
лауреат Всесоюзних 
оглядів НТТМ.
Москва—Кіровоград.
На фото: з одному із за

лів виставки.
Фото 3. ГРИ ЗА.

ТВОРЧІСТЬ

Початок «Риску»
1.

Обідня перерва в скла
дальному цеху кіровоград
ського виробничого об’єд- 

. иагіїїя «Друкмаш» зібрала 
робітників і із сусідніх це
хів/ Як кажуть, яблуку не 
було де впасти. А з імпро
візованої сцени уже лупа
ють карбовані рядки:

Союз республик 
трудовой, 

Тебя могуче, краше нет. 
Ты стал зо всем 

передозэй 
За эти шесть десяткоз 

лаг!
Дзвенять молоді голоси, 

славлять рідний завод, 
кращих виробничії икіз, 
звитяжні будні робітників:

ТРУА — это всегда
- трудно.

Труд у нас у всех 
разный.

Кто скозол, что труд 
будний? 

’РУД — это всегда . 
праздник.

Мелодія змінює мелодію. 
Вірші чергуються із рит
мічною прозою. Дев’ять 
учасників заводської агі
таційно-художньої брига
ди на очах глядачів пере
творюються у Короля і 
Принцесу - прод у к ц і (О, 
Брак, Дефіцит, Харчогоог 
і всюдисущого П’яницю.

Заводчани дружко апло-' 
дують.

2.
Дев'ять комсомольців 

агітбригади, яку очолив 
Євген Векслер, за чотири 
місяці підготували чотири 
тематичні програми, які 
показали в усіх цехах рід
ного підприємства.

Чотири місяці — це їх
ній стаж, і за цей час во
ни вже виступили двад
цять три рази.' Щоразу — 
З незмінним успіхом.

3.
Цього разу дісталося пе 

тільки бракоробам і п'я
ницям. Дошкульні куплети 
культармійці адресували і 
кухарям місцевої їдальні. 
Особливим успіхом корис
тувалась пародія на пісню 
розбійників із мультфіль
му «Бременські . музикан
ти»:

все знают, позара _
народ горячий.

Пусть от еды осе горько 
плачут.

Чикать на меню я на 
нормы.

X нам не подходи, н нам 
не подходи,

А то накормим.
Програма «АБВГДейки» 

розгортається динамічно, 
всі номери, як правило, 
віддзеркалюють факти із 
буднів «Друкмашу».
Культармійці порушують 
не тільки заводські проб
леми (хоч це і основна те
матика), а нерідко крити
кують і будівельників:

Мне квартиру — высший 
класс — 

В новом доме дали.
У подъезда целый час 
В луже нас спасали.

Не обминають увагою 
агітбрпгадівці і місцевий 
транспорт. Наболіле пи
тания сьогоднішнього «дія.

Обідня перерва закінчу
ється. Закінчується і .вис
туп агітбригади. Заводча
ни запитують один в од
ного:

— Невже це наші? За
водські?

— Та наші ж. Давися, 
он Віктор Дорогой, налад
чик, а поряд Юрка Подо- 
лін, працює токарем.

Виступ закінчено. Культ
армійці розходяться по ро
бочих місцях.

4.

Репетирують вони прак
тично щодня. Нерідко дві
чі па день (в обід і після 
зміни). Іноді збираються і 
у вихідні.

Воші шліфують кожен 
жест, кожну мізансцену, 
музичну фразу і музичну 
паузу. Воші вчаться ней
мовірно важкій справі — 
контакту із глядачами.

Сценарій —• плід їхньої 
творчої фантазії. Євген 
Векслер розписував діало
ги, складав вірші, підби
рав музику. В програмі 
«АБВГДейки» використа
но 22 мелодії. *

Коли постало питання 
про назву колективу, то 
всі одностайно ризикнули 
назвати агітбригаду ризи
кованим словом «Риск». 
Риск у мистецтві — це по
шук. А без пошук}’ не бу
ває творчих злетів.

В. ГОНЧАРЕНКО.
м. Кіровоград. . \

У роки Великої Вітчизня
ної війни в складі Військо
во-Повітряних сил країни 
з жінок-доброзольців бу
ло сформовано ■ три авіа
полки. Льотчиці вели по
вітряні бої, розчищали 
шлях нашій піхоті, танкам, 
допомагали воїнам у прооиіпала у .ірм- ГУІ. т. гаскозіи формуван- року Євгенія Прохорова уІЗ гвардії крилатих
оиві ворожої оборони. У 
складі 586-го винищуваль
ного азіаполку ППО ко
мандиром ескадрильї слу
жила старший лейтенант 
Євгенія Пилипізна Прз.ко- 
рова

аіс 4і Ф

Закінчивши середню 
школу і здобувши робітни
чу професію в Знам’янсь- 
кій школі ФЗН, Жаня Про- 
хорова поїхала до Моск
ви. Поацюзала там учени
цею наладчика верстатів 
на підшипниковому заводі. 
Дівчина мріяла про небо", 
марила ним, чекала того 
дня, коли птахом пірне в 
голубий простір.

У 1934 роц' комсомолка 
Прохороза ззеонулася у 
заводський комітет комсо
молу з проханням напра
вити їїнавчатися льотній 
спразі. Без зідризу від ви
робництва закінчила шко
лу планеристів, і відбулося 
довгождане побачення з 
безмежним повітряним 
океаном.

Польоти. Вони стали свя
том для дівчини найщас- 
ЛИЗІШИМИ днями її життя. 
З 1936 року Євгенія Про- 
хорова — учасниця щоріч
них повітряних парадів, де 
очолює жіночі екіпажі на 
«УТ-1». На літаку кон
струкції Яковгєва бере 
участь у перельоті Ленін
град—Москва. І ось перша 
нагорода — знак «За ак
тивну оборонну робот/».

Літала вдень і вночі. Ра
дісно світилися 
сідала в кабіну літака. У 
1940 році Є. П. Прохороеа 
стає комуністом І в цьому 
ж таки році на одноміснз- 
му планері «Рот-Фрочт-7,> 
вона встановлює два світо
вих рекорди для 
піднявшись на 
3396 метрів і

очі, коли

жінок: 
висоту 

подолаз-

,та ЕКСПЕДИЦІЯ «ЛІТОПИС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ»

атестацією 
з травні

ши відстань 343 кілометри. 
З блискучою 
командування 
1941 року наша землячка 
стала командиром ланки 
аероклубу. В небі Москви 
вона вчила літати молодих.

Війна. Уряд 
М. М. Раскозій

аеродром гудів удень і 
вночі.

Знахабнілий ворог рваз- 
ся до Сталінграда. 586-й 
авіаполк був направлений 
на береги Волги,, на захист 
Саратова. Почалося бойо- 

доручиз ве життя. У вересні 1942 
формуван- року Євгенія Прохорова у

«СКІЛЬКИ ЖіНОК-ФРОНТОВИКІВ!» — так назива
лася стаття, надрукована з «Молодому комунарі» 4 
травня ц. р. Ми зверталися до читачів з проханням 
розповісти про уродженок Кірозоградщини, котрі 
брали участь у Великій Вітчизняній війні, згадати, як 
гартувалася їхня бойова юність, як вони здійснили 
подвиги. /

іі ось перші листи. Серед них — нарис краєзнавця 
із Знам’янки Олександра Рябошапки про льотчицю 
Євгенію Прохорову.

пар! з Валерією Хомяко- 
вою збили перший фа
шистський «Ю-88». Сріб
лясті смуги прожекторів 
схрещувалися, викреслю
вали на чорному небі ко
ла, квадрати, трикутники. 
А два літаки зпезнено ле
тіли своїм курсом, йшли на 
аеродрдм з перемогою. 
Відважні льотчиці за муж
ність і бойову майстер
ність були удостоєні подя
ки комдива.

ня жіночик азіаполкіз. Не 
стоїть осторонь і Женя. 
Наказом Народного Комі
сару Оборони від 15 груд
ня 1941 року Є. П. Прохо- 
роза призначається коман
диром 2-ої ескадрильї 
586-го авіаполку. Разом із 
комісаром К. І. Ягодкіною 
в короткий строк готують 
ескадрилью до бойозих 
дій. Винищувачі «ЯК-1» по 
кілька разів на день зніма
лися в небо. Навчальний

У своїх спогадах, вміще
них у книзі «В небі фрон
товім», колишній коман
дир ланки винищувачів 
К. Л. Панкратова згад/є: 
«Наприкінці 1942 року нам 
доручили супроводжувати 
до лінії фронту літаки, 
котрі транспортували кров 
для тяжкопоранених. Не
легкі то були польоти. 
Здіймалися з небо ви
ключно з нельотну погоду, 
аби не зустрітися з воро
гом. Під час одного з та
ких вильотів ми втратили 
командира ескадрильї 
старшого лейтенанта Же
ню Прохорову. Всі ми ду
же тяжко переживали її 
загибель..;»

А 586-й жіночий авіа
полк, полк Жені Прохоро- 
вої, «продовжував громити 
ворога, пройшовши бойо
вий шлях від Волги до 
Відня — столиці Австрії. 
За час війни полк здійснив 
понад 4400 бойових вильо
тів, провів 125 повітряних 
боїв, знищив 38 ворожих 
літаків.

Славні, добрі подруги 
не поверталися з польотів. 
Гірко... Олексій Маресьев 
якось написав: «Важко пе
реоцінити внесок жінок у 
перемогу над ворогом, 
багато з них лишилося на 
полі бою, виконавши свій 
священний обов'язок вої
на. Вони любили життя, 
хотіли вчитися, ростити 
хліб і дітей, та коли буле 
потрібно — не вагаючись, 
ішли назустріч небезпеці і 
вмирали. Вони знали, що 
віддають своє молоде 
життя з ім’я зеликої ме
ти...»

8 ім я людей і прекрас
ного на землі й загинула 
наша славна землячка 
Є. П. Прохороза — вихо
ванка Знам’енської комсо 
польської організації.

Цікаві, хвилюючі матері
али про відважну льотчи
цю зібрали червоні слідо
пити, юні краєзнавці місь
кої середньої школи № З, 
де колись навчалася Про
хорова. її ім’я носить кра
щий піонерський загін 
школи.

О. РЯ5ОШАПКД.
м- Знам’янка 
На знімку:

ХОРОВА
Є. ПРО-
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18 червня про-
гресивне людство
світу відзначає
100-річчя з дня на
родження видатного
діяча болгарського
і міжнародного ко
муністичного і ро
бітничого руху Геор
гія Димитрова.

ТРУДОВЕ ЛІТО-82

ЗАГІН ЛАШТУЄТЬСЯ
в дорогу

До початку третього трудового семестру їм, 21 юна
кові і дівчині з Кіровоградського державного педінсти
туту імені О. С. Пушкіна залишилось чекати недовго. 
У липні їхній студзагін «Дружба» (один із 15 у вузі) 
виїде до НРБ, щоб на славній добру японській землі 
не тільки подружитися зі своїми болгарськими ровес
никами, а й разом попрацювати, як кажуть, зід душі. 
А поки що у студентів, майбутніх бійців, наскільки 
«гаряча» пора, що і в дощову прохолодну погоду 
«спека» не проходить. Сесія, практика, громадські ро
бота, підготовка до від’їзду — все це витримують за
гартовані студентські плечі. Спіймати нині когось із 
«Дружби» — проблема, Однак із комісаром загону, 
третьокурсником фізикоматематнчного факультету 
Валерією Сіваченком здалося зустрітися і поставити 
йому кілька запитань:

— Валерію, розкажи, 
будь ласка, як формувався 
СЗ і хто 
складу?

— Іще 
відалися 
ний поки що для нашої об
ласті загін. Бажаючих ста
ти його бійцями було бага
то. Перед комітетом ком
сомолу вузу, комсомоль
ськими бюро факультетів і 
курсів постало нелегке 
завдання: як із кількасот 
бажаючих вибрати найдо- 
стойміших?

входить до його

в лютому ми до- 
про цей- незвич-

інші мають по одній — дві 
четвірці, а про трійки у 
нас мова не йде взагалі.

— Певно, перш ніж їха
ти до Болгарії, необхідно 
взнати про неї якомога 
більше, чи не так?

— Безперечно. Ми раз 
па тиждень 'збираємося і 
приводимо заняття, на 
яких детально вивчаєм іс
торію Болгарії, економіку, 
культуру. Один студент 
готує якесь раніше визна
чене питання, а всі його 
доповнюють. Як правило, 
такі заняття проходять 
жваво, цікаво, пасивних 
тут ие буває. Особливу 
увагу приділяємо вивчен
ню життя і революційної 
діяльності вождя болгар
ського народу, засновника 
БІ<П Георгія Димитрова, 
сторіччя якого все прогре
сивне людстзо світу від
значатиме завтра: Ми гор

на останньому ' діїмосЯ тим, що відвідає
мо Болгарію саме і$ такий 
знаменний рік.

— Як мені стало зрозу
міло, бійці «Дружба» — 
майстри на всі руки...

— Так, але перш за пса 
це люди, котрі вміють і 
люблять трудитися, кот
рих не злякає найскладні
ше і найвідповідальніше 
завдання. Бо всі 21, як я 
вже казав, учасники ие од
ного трудового семестру. 
Ми ще точно не знаємо, 
що робитимемо, скоріше

У першу чергу звбрга-' 
ли увагу на навчання, гро
мадську діяльність’ сту
дента. Не 
місці було і те, чи брали’ 
участь хлопець або дівчи
на у третьому, трудовому 
семестрі. І ось відомі іме
на тих, хто поїде до брат
ньої Болгарії. Цс пред
ставники всіх семи фа
культетів вузу.

Приміром. Ольга Лобова 
з фізмату, Бахадир Холов і 
Манат Карімов з філологіч
ного факультету, Одена 
Жуковська, студентка фа
культету іноземних мов — 
відмінники навчання. Зеї

допомагатимемо 
трудівникам 

округу у 
Ми па
на пря- 

і цю, а й на громадські' ро
боту. Наші загонівські лек
тори Юрій ІІастасієнко і 
Тонн Левченко з історичио- 

і го факультету готують ці
кав! лекції, загальновиз
нані інститутські артисти 
Елла Ломакіна і Віктор Бе
резняк відповідають за 
культурно - розважальну 
програму. Ну, а спортом у 
нас займаються буквально 
всі.

— Цікаво, а чи е серед 
вас знавці болгарської мо
ви?

— Отут ми якраз і не на 
«висоті», хоча деякі пісні 
болгарською мовою вже 
вивчила. А заспівуватиме 
їх студент історичного фа
культету Костя Рейзвіх. 
Він закінчив СШ № 14 іме
ні Г. М. Димитрова м. Кі
ровограда, був членом од
ного з найстарішого в об
ласті клубу інтернаціональ
ної дружби «Глобус» і 
учасником шкільного ан
самблю політичної лісні. 
Йому болгарська мова да 
ється найкраще. Але дума
ємо, що наше 
знання мови
негативно вплинути на 
дружні стосунки з болгар
ськими хлопцями і дівча
тами. Адже радісна, добро
зичлива усмішка, теплий 
щирий потиск рук, слова 
«дружба», «мир», «солідар
ність» зрозумілі всім лю
дям світу, ЩО ЛЮб.’ІЯТЬ мир 
і борються за нього.

Розмову зела 
Т. СТОРОЖУЙ.

всього 
сільським
Толбухінського 
збиранні врожаю 
строєні не тільки

! неблискуче 
не зможуть 

вплинути

книги ------- 1
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І

»0 МІМ»!
БОРЦЯ

Славшій син болгарсь
кого пароду Георгій Ди
митров присвятиз своє по
лум'яне життя боротьбі 
за величні ідеали комуніз
му. його творчий вклад у 
розробку марксистсько-ле
нінського вчення важко 
переоцінити.

До 100-річчя від дня на
родження Г. Димитрова 
приурочено видання його 
творів «Под знаменем pe

il волюционного интернацио
нализма. Избранные ста
тьи и выступления, (М., 

, «Мысль», 1982). Включені 
в книгу статті та промови 
Г, Димитрова періоду 
1919—1948 років розкрива
ють його внесок у розви- 

Іток міжнародного робітни
чого і комуністичного ру
ху, стратегії і тактики бо
ротьби проти фашизму, у 
побудову основ соціалізму 
в Болгарії, у зміцнення 

■ болгаро-радянської друж- 
I би. ___ ...____ „

Про напружену партійну Дорозі з Мюнхена, де Дп- 
I і державну роботу керівнії- ...... ....................................... ..
І ка комуністичної партії 
1 Болгарії, про його зустрічі 

і бесіди з соратниками, ді- 
I ячами КГІРС, міжнародно- 
■ го комуністичного та ро- 
I бітпичого руху, з пауков- 
I цями і митцями розиовіда- 
I ється в книгах відомого 

болгарського публіциста, 
1 секретаря Георгія Димит

рова Неделчо Ганчовсько- 
го під спільною назвою 
«Георгий Димитров, каким 
я его виден и запомнил» 
(М., Политиздат, 1979).

Не можна без хвплюваи- 
Зня читати книгу «Расска

зы о Георгии Димитрове» 
(М., «Дет, лит». 1970). Ра
дянські і болгарські авто
ри, котрим довелося зу
стрічатись або працювати 

Lразом з Димитровим, роз
повідають про його дитячі 
та юнацькі роки. З юних 
літ він зазнав тяжкої пра
ці, поневірянь і разом з

■н лиииаж шии

тим щастя революційної 
боротьби 12-річпим хлоп
чиком Георгій пішов пра
цювати друкарем в одну із 
софійських друкарень. Тут 
і почалася його революцій
на діяльність.

Про революційну діяль
ність Г. Димитрова до
кладно розповідає болгар
ський письменник Камеи 
Каляев у романізованій бі
ографії Димитрова «Сын 
рабочего класса» (К., «Мо
лодь», 1964). Велику роль 
у формуванні болгарсько
го вождя як революціоне
ра відіграв роман Г. М. 
Чернишевського «Що роби
ти»? Він мріяв, як і Рах
метов, бути безстрашним і 
самовідданим, мріяв гар
тувати у боротьбі з труд
нощами волю і характер, 
присвятити життя великій 
справі робітничого класу. 
Найяскравіше ці риси про
явилися у нього перед дру
гою світовою війною. По

митров взяв участь в не
легальній конференції 
компартій Італії та Юго
славії, в Берліні він ді
знається про підпалений 
рейхстагу. Годі навіть і не 
подумав, що 
болгарського 
який усе своє 
ровся за мир, 
проти всякого терору, зви
нуватять у цій підлій акції. 
Про те, як фашисти ареш
тували Г. Димитрова та 
його друзів Попова і Та- 
пєва, як вів себе Димптрбр 
на допитах і Лейпцігсько- 
му процесі, розповідає 
книга А. Вексберга «Пос- а 
динок столетия!» (М., «Мо- І 
лодая гвардия», 1971). Про І 
ці ж події читач довіда- І 
ється із твору чеської І 
письменниці Марії Пуйма- 
нової «Игра с огнем» (М., І 
«Худ лит.» 1979).

Т. НЕДАШКІВСЬКА,
О. ШУГАЄВА. Я

саме його, 
комуніста, 
життя бо- 

внстугіав

ІСТИННИЙ АНТИФАШИСТ
Роль, яку зіграв Геогрій 

Димитроз у розкритті 
справжнього обличчя фа
шизму, його промова, кину

та в лице фашизму, були од
ним із кращих уроків життя 
для молодих людей мого 
покоління, котрі тільки по
чинали усвідомлювати зна
чення виникаючого фашиз

му. 1 хоча у той час я жив 
далеко, в Австралії, я пам'я
таю газетну статтю гро те, 
як Георгій Димитров кинуз 
виклик нацистському судо
вищу у Лейпцігу, голові су
ду, обвинувачеві, Герінгові, 
Гітлерові і всій ганебній 
системі нацизму, котра 
звинувачувала його.

Нині важко оцінити важ
ливість того зинлику. Тепер 
про фашизм ми знаєм з ба
гато, але в той час ми лише 
стежили за його зароджен
ням, і хоча ножна розсудли
ва людина мого покоління 
відчувала до нього гидли
вість, небагато хто знав, як 
До нього ставитися. З Італії 
і в Німеччині фашисти вже 
підняли голову, але перед 
тими, хто виступав проти 
фашизму, стояли дві проб
леми. Перша — становище 
народу а країні правлячого 
Фашизму. Друга — як запо
бігти його появі у країнах 
буржуазної демократії. Фак
тично, що запобігти його по
яві, необхідно було зизнзти 
західне суспільство істиним 
Джерелом фашизму, адже 
Фашизм буз спрямований у 
QJrAUy Чергу ПРОТИ робІТНИ- 
4 /го класу.

Істинний оп’.р фашизму 
зародився в двох країнах, 
які першими потерпіли від 
нього — Німеччині та Італії. 
А невдовзі стало ясно, що, 
намагаючись послабити мо
гутність робітничого класу, 
фашизм повинен був перед 
цим розпразитися з одним 
політичним елементом — 
будь-яким виявом соціаліс
тичної думки, і особлизо з 
комуністичними партіями 
всіх країн «буржуазної де
мократії». В Італії та Німеч
чині комуністів і робітників 
убивали тисячами. А. тих, 
кого не збили, просто кину
ли з концентраційні табори, 
де тисячі людей були при
речені на загибель. До кін
ця війни мільйони робіт
ників стали жертвами фа
шизму.

Для розправи з рооігнн- 
чим класом фашисти спочат
ку повели наступ на кому
ністів, намагались дискреди
тувати їх, називаючи їх те
рористами і анархістами. 
Але Димитров у своїй промо
ві на суді в Лейпцігу викрив 
цю Фашистську тактику бо
ротьби з робітничим класом. 
Його не змогли примусити 
замовкнути, йо-о блиску
чий захист став езоєрідним 
кодексом методів опору фа
шизму не тільки з боку ро
бітничого нласу, а й усіх лю
дей. Одним із перших він 
проаналізував основу фа
шизму, його джерело. Знаю
чи, хто підтримує Птлера. 
він сказав на суді о Леипці- 
гу: «Боротьба в стані націо

нального фронту пов’язана 
із закулісною боротьбою у 
провідних промислових ко
лах Німеччини». Зін сказав, 
що саме група фабрикантів 
зброї Крупп-Тіссен підтриму
вала нацистів, саме зони 
«хотіли зстановити принцип 
абсолютизму своєї політич
ної диктатури, значно знизи
ти життєзий рівень робітни
чого класу. Саме з цією ме
тою для них було необхідно 
придушити революційний 
робітничий клас».

Боротьбі з цим Димитроз 
присвятив своє життя. Він 
почав цю боротьбу ще до 
судилища з Лейпцігу, коли 
західний світ відкидав зв’я
зок між провідними капіта
лістами Німеччини і підне
сенням націонал-соціалізму. 
Після того як Димитроз ви
рвався із нацистської запад
ні, він розгорнув роботу з 
метою'повідомити світові 
істинні дані про фашизм і 
ту загрозу, котру він несе 
робітничому класу. Виступа
ючи на VII конгресі Кому
ністичного Інтернаціоналу в 
1935 році, він сказав про це 
дуже просто: «Імперіаліс
тичні кола намагаються пе
рекласти весь тягар кризи 
на плечі робітників Тому їм 
потрібний фашизм. Вони на
магаються розв'язати проб
лему ринків з допомогою 
поневолення слабких наро
дів, посилення колоніально
го гніту і перекроювання 
світу воєнними засобами. 

Гему їм потрібний фашизм. 
Вони прагнуть загримати 
розвиток революційних сил, 
знищити революційний рух 
робітників і селян, почавши 
агресію проти Радянського 
Союзу... Тому їм потрібний 
фашизм».

Тоді ми почали розуміти, 
про що він говорить, але 
для нас надзвичайно корис
но пам’ятати слова Димит- 
роза і сьогодні, тому що ба
гато що із сназаного тоді 
Димитровим актуальне і по 
цей день. У кожній західній 
країні існує проблема вій
ськово-промислового комп
лексу, якщо говорити сло
вами президента Ейзен.хлуе- 
ра. Ми знаємо, що англійсь
кий і американський напітал 
перебудовують свої ряди, 
Щоб придушити робітничий 
рух, перекроїти світ на свій 
смак. Малі народи піддають
ся жорстокому тисну з боку 
старих імперіалістичних 
держав, і хоча старі імперії 
згинули навіки, в Європі і 
Сполучених Штатах Амери
ки зиникли нові могутні фі
нансові групи, котрі знову 
намагаються поневолити 
слабкі народи і «перекроїти 
світ воєнними засобами».

Реальна загроза робітни
чому класові лежить у са
мій природі фашизму. Саме 
про це говорив Димитроз. 
Еін закликав нас не плута
ти негативні сторони соціал- 
демократії з фашизмом. 
Питання значно глибше. Віч 
попереджував нас, що угод
ницька роль соціал-демо
кратів часто збиває робітни

ків з пантелику і сприяє ви
никненню фашизму.

Димитроз говорив, що 
часто слабкість і обман ро
бітничого класу є результа
том політики соціал-демо
кратів в силу їхньої вузь
кості, опортунізму, нейтра
лізму і сліпоту. Він бичував 
помилки політичного мис
лення всіх політичних пар
тій робітничого класу. Як
що ж ми проаналізуємо су
часну обстановку в західно
му світі, стає ясно що уро
ки Димитрова нам потрібні 
знову й знову, хоча перед 
світом і стоять нові пробле
ми, новий вид реакції,

Ми знали, що Димитроз 
—болгарин за походженням, 
але завжди думали про ньо
го як про справжнього ін
тернаціоналіста нашого по
коління. У міру нашого 
змужніння ми навчилися-по
важати логіку його мислен
ня. Ми знали, що коли-не
будь, після поразки фашиз
му, Димитров зіграє свою 
роль у відродженні болгар
ського народу на соціаліс
тичній основі і стане гла
шатаєм інтересів болгарсь
кого робітничого класу.

Я був у Москві у вересні 
1944 року, ноли болгарський 
народ підняв повстання і з 
допомогою Радянської Армії 
почав заключний етап виз
волення своєї країни від фа
шистів. Через нільна днів 
Димитров проголосив свою 
знамениту декларацію, у 
якій говорилось, що перемо
га Вітчизняного фронту ма
ла величезне історичне зна
чення, бо вона поклала по
чаток новій ері, Ате зчозу, у 

своєму типово димитровсь- 
йому стилі, він попереджу
вав, що перемога — тільки 
фундамент, тільки початок. 
Перемога повинна бути за
кріплена, Болгарія має буду
ватися «уперто і всебічно на 
цьому фундаменті».

Тільки через рік Димит
ров зміг повернутися в Бол
гарію. Країна вступала в 
майбутнє як народна рес
публіка. Димитров прожив 
ще тільки чотири роки, але 
всі ці чотири роки ми сте
жили за тим, як ця героїчна 
людина, цей істинний анти
фашист, цей учитель поко
лінь молоді приступає до 
завдання виховання нового 
покоління, покоління з но-х 
ним майбутнім. І подібно 
тому, як моє покоління 
сприймало ці уроки, так і 
молодь нозої Болгарії 
вчиться на запозітах Димит
рова, тому що весь народ 
буде у вічному боргу перед 
цією людиною котра напи
сала: «У новій Болгарії міс
це кожного буде визначати
ся не іменем, не походжен
ням, не становищем і не 
думкою про самого себе, а 
виключно його вкладом в 
економічний, культурний і 
політичний прогрес його 
народу».

Це воїстину слоза справж
нього комуніста, правильні 
для всіх поколінь.

Джеймс ОЛДР1ДЖ, 
англійський письменник.

(АПН).

■ В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.
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ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ЦИВІЛЬНОЇ 
АВІАЦІЇ СРСР

КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИЩЕ ЛЬОТНЕ 
УЧИЛИЩЕ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Юнаків, які відслужили 
лавах Радянської Армії і 

середню освіту, 
училища

ОГОЛОШУЄ НАБІР КУРСАНТІВ

- мозаїст, 
плиткоа-лк;

закінчать 
групах, ви-

юнаків та дівчат, які мз- 
ють освіту за 8—10 класів.

Училище готує кваліфі
кованих робітників із се
редньою освітою по спе
ціальностях:

муляр; 
столяр; 
електрогазозварник; 
електромонтажник

вітлювальних і силових ус
тановок;

монтажник по теплових 
і водяних магістралях;

машиніст-кранівник мос
тових, козлових, баштових 
і автокранів;

маляр - лицювальник - 
плитковик;

оглядач вагонів; 
єлюсар-сантехнік, газо

зварник;
лицювальник 

лицювальник - 
автослюсар.
Особам, які 

навчання в цих
дається документ про се
редню освіту й присвоює
ться розряд 
ності. Строк 
роки.

Училище 
кадри робітників 
грамою 
нічних училищ 
альностях:

лицювальник - плитко- 
вик-штуїсатур (строк нав
чання — 2 роки);

столяр будівельний
(строк навчання — 2 ро
ки);

/луляр-монтажник (строк 
навчання — 1 рік);

електрогазоз е а р ч и к 
(строк навчання — 2 ро
ки)

по спеціаль- 
навчання —З

готує також 
за про- 

профзсійно-тех- 
по спеці-

в 
мають 
приймають до 
для навчання по спеціаль
ностях: -

елекірик;
електрогазозварник, 
електромонтер підстан- 

ос-- ції (стипендія — 72 крб.).
електромонтер контакт

ної мережі (стипендія 
72 крб.).

Строк навчання — 1 рік. 
До училища приймають 

осіб, які мають освіту за 
8—10 класів.

Учнів забезпечують гур
тожитком, підрунникімм, 
навчальними посібниками, 
харчуванням, обмундиру
ванням. їм виплачують ЬО 
процентів заробітку під 
час практики.

По закінченні училища 
випускників забезпечують 
роботою на Одеській за
лізниці. Вони користуються 
пільгами залізничників. 
Відмінники мають право 
вступати до вищих та се
редніх спеціальних нав
чальних закладів поза кон
курсом.

Для вступу необхідно 
подати:

документ про освіту, 
свідоцтво про народжен
ня або паспорт, медичну 
довідку, довідку з 
проживання, п’ять 
карток 3X4 см.

Адреса училища: 
воградська обл., м. Зна
м’янка, пров. Свердлова, 
4. Тел. 20-75, 42-24, 22-28.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 65.

ла І курс 1982—1983 навчального року

місця 
фотэ-

Кіро-

Кіровоградське 
технічне училище № 6

Училище готує інжеие- 
рів-пілотів н інженерів- 
штурмавів для роботи из 
авіз підприємствах цивіль
ної авіації.

Строк навчання по спе
ціальності іпжопер-пілот— 
4 роки 2 місяці, по спеці
альності інжеііер-щтурмап 
— 4 роки.

До училища приймають 
громадян СРСР чоловічої 
статі, що мають середню 
оезіту й за станом здоро
в’я придатні до льотної 
роботи, віком па 1 верес
ня поточного року:

— на спеціальність ін- 
женер-пілот — до 22 ро
ків;

— на спеціальпіс! 
штурман — до 23 років:

Документи прий мати
муть з 20 червня по 25 
липня приймальні комісії 
в містах:

Кіровограді, 
316005, вул. Доброзольсь- • 
кого, 1. КВЛУ НА;

Москві, індекс 125493, 
вул. Пулкопська, 61-а МИ 
НА;

Ленінграді, індекс
196210, М-210, авіз містеч
ко, ОЛА ЦА.

Крім цього, на спеціаль
ності інженер-штурмап 
прийом документів прово
диться приймальними ко
місіями в таких містах:

ть

комісії

індекс

664012,
Комунарів,
КІК ЦА;

660000, ___ г
вул. Асрофлотська, 12;

620020, Свердловськ. 
аеропорт Кольцбво;

680029, Хабаровськ, вул. 
Дончук, 3. УКІІ К11 ЦА; 
463019, Актюбінськ, вул. 
Молдагулової, ВЛУ; 
480040, Алма-Ата, аеро
порт;

700033, Ташкент, вул. 
Гоголя, 77, філіал К11 ЦА.

Для вступу необхідно 
подати такі документи;

заяву на ім’я начальни
ка училища;

документ про середню 
освіту (оригінал);

характеристику для 
вступу до училища, завіре
ну печаткою;

в.шнеку із трудової 
книжки (для працюючих); 

. ' медичну довідку (форма 
286);

шість
3X4 см;

автобіографію;

Іркутськ, пул.
8-а, філіал

Красноярськ,

фотокарток

рептгенознімок придат
кових пазух носа;

довідку з психоневроло
гічного диспансеру.

По прибутті до учпліііца 
вступники пред’являють 
паспорт і військовий кви
ток (приписне свідоцтво).

Вступні екзамени — з 1 
по 20 серпня за програма
ми, затвердженими Мініс
терством вищої і серед
ньої спеціальної освіти 
СРСР для вузів, з таких 
предметів;

математика (письмово і 
усно);

фізика (усно);
російська мова й літера

тура (твір).
Особи, які закінчили се

редній навчальний заклад 
з золотою медаллю або з 
дипломом з відзнакою, 
складають один екзамен з 
математики (письмово).

Адреса училища; 316005, 
м. Кіровоград, вул. Добро- 
вольського, 1, приймальна 
комісія. Тел. 79-37-66.

їхати т р о л с і і б у с а м 11
№№ 2, 6, автобусом № 14 
до зупинки вул. Королев- 
КЗ.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982-1983

на гані спеціальності
зі строком навчання — 

З роки:
слюсаррсмопткпк, 

слюсар- інструментальник 
слюсар-саптехнік, газо

зварник,
токар (токар-револьвер- ' 

ник, токзр-карусельник, 
оператор верстатів з про
грамовим керуванням),

зі строком навчання — 1 
рік:

навчальний рік
слюсар механоскла

дальних робіт.
Приймають юнаків та 

дівчат, які мають освіту за 
8 класів.

Навчання в училищі без
коштовне. всі учні забезпе
чуються харчуванням, об
мундируванням і спецодя
гом. Крім того, вони отри
мують плату за роботи ви
копані ними в проносі ви
робничого навчання.

По закінченні училища

випускникам видається 
диплом про середню освіту 
з присвоєнням розряду.

Учні, які закінчили учи
лище з відзнакою, мають 
право вступати до техніку
мів без екзаменів, я у вузи 
— поза конкурсом.

Час навчання в училищі 
зараховується до загаль
ного та безперервного тру
дового стажу.

Початок навчання — 1 
вересня.

фотокарток

Вступники повинні пода
ти такі документі1:

документ про освіту, 
медичну довідку (форма 

286),
шість

3X4 см.,
довідку з місця прожи

вання та про склад сім’ї.
Прийом документів що

дня з 9 до 17 годині:, крім 
неділі.

Адреса училища, м. Кі
ровоград, вул. Жовтневої 
революції № 20, тел.
7-25-91, 7-05-61

Дирекція.
Зам. 44.

а

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ Полтавський електротехнічний технікум
із числа осіб, які закінчили 10 класів, пройшли тру

дову підготовку в школі або навчально-виробничому 
комбінаті для набуття зі скороченим строком (6 мі
сяців) навчання таких спеціальностей: токар, слюсар 
механоскладальних робіт слюсар по ремонту про
мислового устаткування (приймають із 17 років), 
електромонтер по ремонту й експлуатації електроус
тановок, слюсар по монтажу промисгового устатку
вання (приймають із 17,5 року)

На базі 8, 10 класів (строк навчання 10 місяців) для 
небуття спеціальностей: тскар токар-револьверник, 
слюсар механоскладальних робіт, слюсар-ремонтник. 
слюсар-інструмеьтальник, слюсар по монтажу про
мислового устаткування, електромонтер по експлуа
тації промислових установок, столяр-верстатник, 
електрозварник ручного дугового зварення, елек
трозварник напівавтоматичного зварення.

Стипендія — ЗО—70 крб. на місяць. Особи, які нав
чаються на базі 8 класів, перебувають на повному 
державному утриманні. Під час виробничої практи
ки учні одержують 33 проценти від зароблених гро
шей.

Початок занять — 1 липня (груп зі скороченим 
строком навчання), всіх інших — 1 вересня.

Документи приймають щодня, крім неділі, з 9 до 
16 години.

Адреса училище: м. Кіровоград, вул. Декабрис
тів, 26.

Зам. ЄЗ.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1982—1983

На 1 і II курси денного відділення за спеціальнос
тями:

промислове і цивільне будівництво; 
електромашинобудування;
електрообладнання промислових підприємств і ус

таткування.
На III курс заочного відділення за спеціальностями: 
електрообладнання промислових підприємств і ус

таткування;
промислове н цивільне будівництво.
Осіб, то мають неповну середню освіту, приймають 

на І курс денного відділення.
На II курс денного відділення приймають осіб із 

середньою освітою.
Гі, хто вступає на І курс, складають екзамени з ук

раїнської або російської мови (диктант), математики 
(усно). '

Без вступних екзаменів зараховують:
нагороджених після закінчення неповної середньої 

школи похвальною грамотою або після закінчення се
редньої ніколи із золотою чи срібпоіо медалями;

офіперп. прапорщики й мічмани Збройних Сил 
СРСР, військ і органів Комітету державної безпеки 
СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР, звільне
ні в запас із лав Радянської Армії (протягом двох ро
ків після звільнення).

і

навчальний рік

На денне відділення — особи з оцінками «4» і «5» 
за 8-річиу і середню школу за спеціальностями:

електрообладнання промислових підприємств і ус
таткування;

електроосвітлювальні прилади й устаткування; 
промислове й цивільне будівництво.
Заяви приймають щодня, крім неділі, з 10 по Яго

дину, по суботах — до 14 години.
па І курс — з І червня по 31 липня;
па II курс — з І червня по 14 серпня;
на заочне відділення — з 3 травня по 10 серпня.
Учні денного відділення забезпечуються стипендією 
гуртожитком на загальних підставах.
Заяви подавати па ім’я директора технікуму.
До заяви необхідно додати:
документ про освіту (оригінал), довідну про стан 

здоров'я (форма № 286), 4 фотокартки 3><4 см, ви
писку з трудової книжки.

З 1 по ЗО лпипя працюють підготовчі курси для 
вступників на денне відділення технікуму.

По довіднії звертатися по телефону: 7-28-81.2-76-51.
Документи надсилати па адресу: 314000. м. Полта

ва, вул. Пушкіна, № 83-а, електротехнічний технікум.

Дирекція.

«Молодой коммунар» —

орган Кировоградского 

областного комитета

ЛКСМ Украины.

11а украинском языке

НАША АДРЕСА:

БК 02235.

316050, МСП

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36

Індеие ПІ 103.

ТЕЛЕФОНИ; відділу листів і масової ро
боти — 2 45 -36: відповідального секрета
рю — 2 46 87; відділу номсомольського 
життя — 2-46-57: відділу пропаганди — 
2-45 36: еідаілу умніасьної молоді — 
2-46-87; відділу військово-патріотичного 
виховання та спорту — 2-45-35; відділу 
оголошень — 2 56 65; фотолабораторії — 
2-45 35; коректорсько) — 3-61 ЯЗ: нічно) 
оедакції — 3-03-53.

Обі-пі 0 5 гцз«н чрн Зам. № 296. Тираж 51300.

Галета виходить V вівторок 
ЧеТППП І ГЛ’бОТУ

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кірооснрадсьиого обкому 

Компартії України 
м Кіровоград вул Гпінки. 2-


	3113-1p
	3113-2p
	3113-3p
	3113-4p

