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IJ ОЖИНИ день у голови прав» 
ж< ліния колгоспу Імені Карла 
Маркса Семена Лсоїпійопича Пін- 
зула починається ше до сходу сон
ця. І поспішає він туди, де поля 
стеляться буйцою зеленню І вже 
віддають запахом налитого колосу. 
Сьогодні одна з головних його 
турбот — мале зрошення, яке вже 
діє на площі 200 гектарів, засіяних 
люцерною. Кожен гектар одержує 
556—600 кубометрів (тульської во
ди. Вже нинішнього року в госпо
дарстві планують взятії кілька вро
жаїв багаторічних трап. А це — 
значна прибавка до кормової бази 
для громадського тваринництва. 
Придбано ше дві насосні станції, 
завезено труби. Незабаром поливні 
землі збільшаться на 100 гектарів.

Текст І фото І. НАЗАРАТІЯ. 
Устинівськвн район.

XVII З’ЇЗД
МНРП

УЛАН-БАТОР. 14 червня в залі засі
дань Великого Народного Хуралу почав 
роботу XVII з’їзд Монгольської народ
но-революційної партії. В ньому беруть 
участь більш як 800 делегатів, які пред
ставляють багатотисячний загін монголь
ських комуністів.

На з’їзді присутні близько 60 делега
цій комуністичних, робітничих, соціаліс
тичних і народно-революційних партій, 
національно-визвольних і демократичних 
рухів, у тому числі делегація Кому
ністичної партії Радянського Союзу на 
чолі з членом Політбюро ЦК КПРС, сек
ретарем ЦК КПРС Ф. Д. Кулаковим.

Делегати обговорять звіт ЦК МНРП 
за період між XVI і XVII з’їздами, звіт 
центральної Ревізійної комісії, доку-

мент «Основні напрями розвитку народ
ного господарства і культури МНР на 
1976—1980 роки», оберуть керівні орга
ни партії. '

З доповіддю «Звіт Центрального Ко
мітету МНРП XVII з’їздові Монголь
ської народно-революційної партії» ви
ступив перший секретар Центрального 
Комітету МНРП товариш Ю. Цеденбал.

Того ж дня на з’їзді виступив глава 
делегації Комуністичної партії Радян
ського Союзу Ф. Д. Кулаков. Бурхли
вою овацією, з особливою сердечністю 
зустрів зал передані главою делегації 
КПРС привітання і добрі побажання 
Генерального секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І, Брежнєва учасникам з’їзду, 
комуністам і всьому монгольському на
родові.

Під оплески присутніх Ф. Д. Кулаков 
вручив президії з'їзду привітання Цент
рального Комітету КПРС XVII з’їздові 
Монгольської народно - революційної 
партії.

|Т*РС|.

На фото: механізатор М. П. 
ПЕТРОВИЧ слідкує за справністю 

системи і рівномірністю поливу.

Інгул працює на врожай

чрожаїьж

ЯРЕМ ОН Т НИКИ
ТЕ Ж, В ПОЛІ

У центрі уваги учасників наради молодих спеціа
лістів підприємств і організацій обласного об’єднан
ня «Сільгосптехніка» був лист Генерального секре
таря ЦК КПРС тов. Л. І. Брежнєва передовим меха
нізаторам сільського господарства. Як підкреслив 
Леонід Ілліч, зібрати врожай у найкращі строки і 
без втрат, провести всі сільськогосподарські роботи 
з високою якістю — важливе народногосподарське 
завдання. Ми це добре розуміємо. Головна відпові
дальність за врожай — па плечах механізатора. Ми, 
молоді спеціалісти, можемо допомогти ремонтникам 
якісно підготувати комбайни, потурбуватися, щоб під 
час жнив збирально-транспортні загони обслуговува
ли пересувні ремонтні майстерні. Від сумління кож
ного з нас залежить і чіткість та злагодженість ро
бочого ритму усіх ланок підприємств системи «Сіль
госптехніка» у виробничому обслуговуванні колгос
пів і радгоспів.

Як і всі працівники сільського господарства, ми 
працюватимемо з наснагою.

За дорученням учасників наради молодих 
спеціалістів: Є. СТЕЦЕНКО — старший дис
петчер Новоукраїнського райоб'єднання «Сіль
госптехніка», М. ПІГІЬКАЛЛ — головний інже
нер Верблюзького відділення Новгородківсько- 
го райоб'єднання «Сільгосптехніка», М. ПОЛЯ- 
КОВ — інженер з техніки безпеки Петрівського 
райоб’єднання «Сільгосптехніка».

НЕ ВІДСТАНЕМО 
ВІД ПЕРЕДОВИКІВ

У своєму листі'досвідченим механізаторам країни 
Генеральний секретар Центрального Комітету КПРС 
товариш Л. 1. Брежнєв високо оцінив мобілізуючу 
роль передових сільських механізаторів за досягнен
ня найвищої продуктивності праці, за максимальне 
використання технічних можливостей машин. Мину- 

. лого року прикладом для механізаторів нашого ра
йону та її Кіровоградщіпш була робота Володимира 
Лапчука із колгоспу імені Ілліча Гайворонського ра
йону. Разом зі своїм Напарником Віктором Гордій- 
чуком .Панчук відзначився на прямому комбайнуванні. 
Комсомольсько-молодіжний екіпаж встаноьпв два ре
корди, В. Лапчук став володарем вимпела «Молодо- 
ю комунара» «Кращому молодому женцю Кірово- 
градщинп».

Приклад правофлангових у змаганні надихав у роботі і 
молодих хліборобів Ульяноіііцинн. Механізатори нашого ра
йону мали найвагоміше представництво серед молодих гвар
дійців жнив завершального року дев’ятої п’ятирічки. Пере
можними обласного змагання стали В. Левнці.кий із кол
госпу .Імені Карла Маркса, А. Маніта та А. Колісіїиченко Із 
колгоспу імені Фрунзе, Г. Стародубовськніі Із колгоспі' іме
ні Леніна.

Домогтися дальшого зростання продуктивності 
праці, максимального використання техніки на пи- 
иішіііх жнивах — справа нашої честі. У районі під 
час косовиці ранніх зернових діятиме 45 комсомоль
сько-молодіжних комбайнових та транспортувальних 

■ екіпажів.
Г. МЕЛЯ, 

комбайнер колгоспу «Родина» Ульяновського 
району.

Г1 ЬОГОДНІ центр органі- 
заторської і виховної 

роботи по виконанню рі
шень XXV з’їзду КПРС 
перенесено безпосеред
ньо в молодіжні колекти
ви бригад, ферм, діль
ниць, де найбільш сприят
ливі умови для формуван
ня у юнаків і дівчат кому
ністичного ставлення до 
праці, підготовки достой
ної зміни робітничого кла
су і колгоспного селян
ства. Все це викликає нові 
турботи у комітетів ком
сомолу: як і де створюва
ти комсомольсько-моло
діжні колективи, якими по
винні бути критерії оцінки 
їхньої діяльності у п’яти
річку якості і ефективності. 

Кіровоградщина — об
ласть сільськогосподар
ська, і поповнення села 
кадрами залишається про
блемою номер один як у 
роботі обкому комсомолу, 
так і комітетів на місцях. 
Спеціальні дослідження 
причин міграції молоді 
показали, що великий по
тяг до праці саме в колек
тивах, які складаються з 
ровесників і товаришів уже 
досвідчених. А ця потре
ба найповніше задоволь
няється в комсомольсько- 
молодіжних колективах, 
особливо в сільськогоспо
дарському виробництві.

Специфіку області і ро
боту комітетів ЛКСМУ 
наочно відбито в самій 
структурі комсомольсько- 
молодіжних. Із 866 таких 
колективів понад 350 тру
дяться в сільському гос
подарстві, 200 — в про
мисловості, на будівництві 
і транспорті і понад 100— 
у сфері обслуговування. 
Але справа не тільки в 
переважаючій кількості, 
хоч і це досить характер
не для даного виду зай
нятості у виробництві. 
Важливо, що кожен із та
ких колективів сільського 
господарства за своєю 
територіально - виробни
чою специфікою є не що 
інше, як осередок молоді 
з комсомольською гру
пою на чолі — самостійно 
діючою ланкою комсо
мольської організації кол
госпу чи радгоспу. По су
ті, успішна чи, навпаки, не 
досить ефективна робота 
цих груп визначає багато 
в чому результати діяль
ності всього колективу. 
Інанше кажучи, кожна

комсомольська група в 
сільському виробництві 
щоденно розв’язує різно
манітні, досить складні 
практичні завдання. Тим- 
то центр своєї діяльності 
комітети зосередили саме 
в них. Стрижнем усієї їх
ньої роботи на селі стала 
організація і ведення со
ціалістичного змагання. 
Більшість комсомольсько- 
молодіжних колективів Кі- 
ровоградщини добиваю

тористка Валентина Єфре- 
менко.

Творчо підійшли до 
створення колективу, бе
ручи на озброєння все 
нове, перспективне, від- 
кидаючи все, що себе не 
виправдало. За ланкою 
закріпили ділянку площею 
100 гектарів, необхідний 
набір машин. Так ліквіду
вали «знеосібку». Якщо 
раніше молодий хлібороб 
просто виконував наряди,

ОРІЄНТИР
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ться в ньому високих по
казників, виступають іні
ціаторами нових починань. 
Кожен третій колектив но
сить почесне звання ко
муністичного.

Комсомольсько-мо
лодіжні ланки, за

гони, бригади стали 
справжньою школою вихо
вання молодих хліборо
бів. Вони дають комсо
мольським організаціям 
колгоспів і радгоспів неви
черпні можливості для 
формування світогляду 
сільської молоді, тут зосе
реджене розв’язання ба
гатьох проблем сьогод
нішнього села. Свідченням 
цього є приклад роботи 
ланки по вирощуванню 
кукурудзи з колгоспу іме
ні Леніна Новоархангель- 
ського району. 1973 року, 
коли серед кукурудзово- 
дів області почався рух за 
одержання стоцентнерних 
урожаїв зерна, з ініціати
ви комітету комсомолу 
колгоспу й було створено 
ланку із семи чоловік. 
Очолила її молода трак

то в ланці він уже став 
більш заінтересованим, 
щоб доброякісними були 
обробіток грунту, насін
ня, яке в нього кладуть, 
щоб зібрати врожай до 
останньої зернини, в строк 
відремонтувати техніку.

Немало довелося попрацю
вати ланці, щоб довести, на 
що здатна земля, якщо у неї 
справжній господар. В останні 
два роки ланка одержує по 
100—105 центнерів кукурудзи 
з гектара при собівартості 2,3 
карбованця і затраті праці на 
отримання одного центнера 
0,6 люднно-годннн. В перера
хунку на кожного трудівника 
колективу вирощено по 1,5 
тисячі центнерів кукурудзи в 
зерні. Члени ланки постійно 
підвищують у колгоспній аг
рономічній школі свою про
фесійну майстерність, перей
мають досвід знатних куку- 
рудзоводів. Усі поні! — меха
нізатори першого н другого 
класів.

Трудову діяльність молоді 
кукурудзоподв поєднують з 
активною участю в громад
ському житті. Бригадир Ва
лентина Єфременко — член 
комітету комсомолу колгоспу, 
член райкому та обкому ком
сомолу. іпан Томак і Георгій 
Кокіт — депутати сільської 
Ради депутатів трудящих. 
Майже у кожного молодого 
механізатора ланки — постій
не комсомольське доручення.

Всі мають комсомольські або 
адміністративні заохочення, а 
працю ланкової відзначено 
орденом «Знак Пошани». Цьо
го року В. Єфременко стала 
лауреатом премії Ленінського 
комсомолу. Молодь з механі
зованої ланки разом не тіль< 
кн в полі — свята, сімейні 
торжества відзначають усі 
гуртом. А коли у когось і ви
никають труднощі — виручає 
колектив. Тут новачок швид
ко дістає впевненість у собі, 
стає твердо на ноги.

Комсомольська група в 
молодіжному колективі, 
як уже говорилося ви
ще, — його основне ядро. 
Саме з цього ядра поча
ла 1970 року своє існуван
ня відома в області і рес
публіці комсомольсько- 
молодіжна тракторна 
бригада колгоспу імені 
Калініна Олександрійсько
го району.

До реорганізації брига
да була на останньому 
місці в господарстві. По
чали з того, що створили 
комсомольсько - молодіж
ну ланку з п’яти механі
заторів по вирощуванню 
кукурудзи (всі — члени 
ВЛКСМ). Старалися кож
ного новачка, що прихо
див у бригаду, оточити 
увагою і турботою, допо
магали швидше влитися в 
колектив, довіояли моло
дим механізаторам кращу 
техніку. І як результат — 
1971 року у бригаді пра
цювало вже 28 юнаків, з 
їх числа створили комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив на чолі з молодим 
комуністом Віктором Га
лушкою. Щороку бригаду 
поповнюють від шести до 
восьми новачків: одні 
приходять після школи, 
інші — після служби в ар
мії. В урочистій обстанов
ці приймають їх у члени 
комсомольсько - молодіж
ного колективу.

Молоді трудівники свої
ми руками зробили все 
для того, щоб польовий 
стан став другим домом 
для кожного. Нині у 
бригаді є двоповерховий 
будинок механізаторів з 
Ленінською кімнатою, по
бутовими кімнатами; на
вколо посадили сад. Об
ладнали спортивний май
данчик. Машинно-трактор
ний парк добре обслуго
вують майстри-наладчмки 

(Закінчення на 2-й стор.)
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(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

Збудували склади для 
зберігання вузлів та агре
гатів, асфальтові площад
ки — тобто створили всі 
умови для плодотворної 
праці і змістовного відпо- 

і .чинку механізаторів.
Цей колектив підтримує 

зв’язки з учнями місцевої се
редньої ніколи. Шефи облад
нали для них клас механіза
ції, передали необхідні маши
ни, часто буцають у школі, 
запрошують до себе ’ підшеф
них. І не випадково більшість 
механізаторів бригади — ви
пускники цієї школи. Молодь 
охоче йде працювати в ком
сомольсько-молодіжну.

Члени бригади в дев'ятій 
п’ятирічці досяглії хороших 
результатів. Вони зуміли не
сприятливим погодним умо
вам протиставити високу 
культуру землеробства, точне 
дотримання агротехнічних ви
мог. У середньому за п’яти
річчя з кожного гектара одер
жали ЗО центнерів пшениці, 
22 — соняшнику, 50 — куку
рудзи в зерні, майже 300 
центнерів цукрових буряків. А 
що значить виростити такий 
урожай па рекультивованих 
землях, яких найбільше за
кріплено за бригадою! Нині 
тут успішно розв'язують про
блему використання шахтних 
под для поливу земель. Ко
жен розуміє перспективність 
цього заходу для підвищення 
врожайності, і з подвійною 
енергією трудяться всі на 
спорудженні зрошувальної си
стеми.

Механізатори з ко?лсо- 
мольсько-молодіжної не 
тільки вміють добре пра
цювати. їх можна побачи
ти на футбольному полі 
(створили свою футболь
ну команду) і волейболь
ному майданчику, на май
данчиках для складання 
норм комплексу ГПО, в 
гуртках художньої само
діяльності, на риболовлі, 
на збудованому ними 
ставку, на заняттях в агро
школі і гуртках політ
освіти.

Становлення і вихован
ня молодого хлібороба — 
ось те головне завдання, 
яке вирішує цей комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив. Він виховує, вчить 
і загартовує молоду лю
дину, змушує її по-ново
му подивитсь на себе і 
свої діла.

Колективна заінтересо
ваність у результатах ро
боти вимагає від кожного

члена бригади підвищу
вати свій професійний і 
загальноосвітній рівень. 
Комсомольська організа
ція надає цьому питанню 
особливого значення. За
раз 85 процентів механі
заторів — це трактористи 
першого й другого кла
сів. Високий і загальноос
вітній рівень у членів 
бригади. Багато з них на
вчаються в технікумах, а 
п’ять вихованців колекти
ву стали керівниками ін
ших ділянок виробництва. 
Практично кожен механі
затор може замінити то-

ності не уявити без чітко 
організованого соціаліс
тичного змагання, яке 
сьогодні вийшло за межі 
господарств районів і 
навіть області. Міжобласні 
й міжрайонні зв'язки та
ких виробничих одиниць, 
як комсомольсько-моло
діжні,—надзвичайно ефек
тивна форма творчого 
змагання низових колекти
вів, що дозволяє освоюва
ти найпередовіший досвід 
цілої галузі виробництва 
не тільки своєї області, а 
й республіки. А трудове 
суперництво набрало на

ГАРТ ВЕАИК ОГО
ЗМІСТУ
вариша, працювати на 
будь-якій машині.

Комсомольсько - моло
діжна тракторна бригада 
колгоспу імені Калініна 
Олександрійського райо
ну, очолювана кавалером 
ордена Трудового Черво
ного Прапора Віктором 
Галушкою, — це своєрід
на лабораторія передо
вого досвіду внутріспілко
вої роботи обласного ко
мітету комсомолу. В ній 
одержано добрі резуль
тати трудового виховання 
і закріплення молоді на 
селі. За останні три роки 
бригада повністю укомп
лектована, тут позбулися 
плинності кадрів. Маючи 
надійну основу, цей ко
лектив сміливо закликав 
усіх механізаторів області 
працювати в десятій п’я
тирічці під девізом «Висо- 
коефективному викорис
танню техніки і подовжен
ню строку її служби — 
комсомольську турботу!». 
Т АКИХ колективів, як 
■ ланка Валентини Єф- 

ременко, бригада Віктора 
Галушки, в області чима
ло. їхніх високих досяг
нень в усіх сферах діяль-

Кіровоградщині ще й ін
тернаціонального харак
теру. Приклад того — 
створення інтернаціональ
ного клубу молодих ме
ханізаторів «Кіровоград — 
Толбухін», членами якого 
є 50 комсомольсько-моло
діжних колективів Кіро
воградської області і Тол- 
бухінського округу На
родної Республіки Бол
гарії.

...Роки, практика — серйоз
ний екзамен для всіх почи
нань — дали високу оцінку ді
яльності комсомольсько-моло
діжних колективів, підтверди
ли їхню високу ефективність у 
трудовому вихованні юпакіз і 
дівчат села, у формуванні 
життєвих і професійних 
устремлінь молодих людей. 
Тому-то збільшення майже 
вдвоє кількості комсомоль
сько-молодіжних і майже в 
чотири рази — кількості пра
цюючих у них за минуле п’я
тиріччя підказане життєвою 
потребою. Наслідок цього — 
зменшення п ліні пості кадрів 
на селі. Гак, 1971 року в об
ласті було підготовлено чоти
ри тисячі мехаиізаторів, а в 
господарствах їх кількість 
збільшилася всього на сімсот 
чоловік, а торік з 4100 підго
товлених осіли в колгоспах і 
радгоспах понад дві тисячі. 
Роль комсомольсько-молоді ж- 
икх колективів у закріпленні 
кадрів на селі комітети ком
сомолу повніші взяти до уваги 
в першу чергу, бо від цього

значною мірою залежатиме 
виконання накреслень XXV 
з'їзду КПРС у справі наро
щуваний темпів сільськогоспо
дарською виробництва в об
ласті.

Виступаючи на одному 
із занять обласної школи 
передового досвіду моло
дих землеробів, бригадир 
комсомольсько - молодіж
ної тракторної бригади 
колгоспу «Зоря комуніз
му» Новоархангельського 
району, Герой Соціалістич
ної Праці, лауреат премії 
Ленінського комсомолу 
В. І. Моторний сказав, що 
«комсомольсько - моло
діжний колектив виконує 
два завдання, пов язані 
нерозривно між собою. 
Він вирощує хліб і ростить 
людину, громадянина, 
справжнього господаря 
землі». Його слова пов
ністю відбивають ту роль, 
яку сьогодні відіграють 
молодіжні колективи на 
селі.
Комсомольсько-молодіж

ні ланки, бригади, екіпа
жі нашої області довели 
свою життєздатність. Во
ни — опора комітетів ком
сомолу, тому вимоги, по
ставлені до них сьогодні, 
завтра будуть вищими. 
Щоб якнайкраще реалізу
вати багаті можливості 
колективів, комітетам не
обхідно передусі/л добре 
їх знати. Практика пока
зує, що діяльність ядра 
кожного колективу ---
комсомольської групи ---
повинна триматися на гли
бокому аналізі і вивченні 
інтересів юнаків і дівчат. 
Тепер міськкоми і райко
ми комсомолу, як ніколи 
раніше, зосереджують зу
силля всіх комсомоль
ських організацій на ро
боті з молоддю по кате
горіях, на індивідуальній 
роботі, яка враховувала б 
характер і вік, прагнення 
і нахили кожного моло
дого хлібороба. Адже в 
цьому — запорука того, 
що естафета майстрЇ8-гі- 
таловців буде в надійних 
руках.

М. ЖУК, 
завідуючий відділом 
робітничої і сільської 
молоді обкому комсо
молу.

й 0 Р Т і? Е Т
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рахуватися з цими... Це простота 
пертого погляду. Здається, простіше 
простішого — прийняти замовлення, 
але для того, щоб зосереджено ви
слухати абонента, не зважаючи на 
загальний шум залу, не перепптуючи, 
швидко розібрати назву незнайомого 
міста, швидко й чітко записати на

„У лгоїх руках —
увесь світ...“

Ви маєте повне право сказати ці 
слова. О ні, ьи зовсім не завойовник, 
і не мрійник. Ви — рядовий звичай
ної. земної професії. На голові у вас 
нехитре пристосування з мікрофона і 
навушників, яке зветься «гарнітурою», 
під руками — пульт управління з 
мигтячими лампочками і автоматич
ними лічильниками, товстими шну
рами і столом, де вмонтовано теле
фонний диск. Ну, а світ?

•— Лісні — Іркутськ!
— Кіровоград,' я Алма-Лта!

[ — Даємо Варшаву!
— Замовляли Нью-Йорк?
Ось він —• велетенський світ у зву

ках, голосах, почуттях — хвилюється 
в навушниках і мікрофонах. Понад 
сто мільйонів телефонів на планеті 
зв’язують вас із людьми всіх конти
нентів, понад 4 мільйони — з респуб
ліками Країни Рад.

Ви — телефоністка. (Л\іі й далі 
вживаємо термін у жіночому роді, 
бо ж ця професія чомусь не належить 
до занять «сильної» половини люд
ства). Напевне ваші батьки те пам’я
тають «телефонних баришень» пори 
своєї молодості. Коли, піднявши 
трубку, чули в ній не гудок, а мело
дійне: «Слухаю. Який ваш номер? 
З’єдную».

Нині на міських лініях працюють 
напівавтомати, а телефоністки лиши
лися тільки на комутаторах. Однак 
роботи для них не поменшало: або
нентів з кожним роком все більшає. 
Па початку XXI сторіччя їх буде по
над 600 мільйонів на земній кулі.

...Ключ вперед на пульті — виклик 
іншого міста, ключ назад — вклю
чається твоє. Працює міжміська лі
нія зв’язку.

Телефоністки не слухають розмов. 
Воші лише з’єднують абонентів і, 
перекопавшись, що зв’язок — хоро
ший, переключаються на інше за
мовлення. Ллє навіть перші фрази 
повідомляють багато.

— Врешті-решт, заберете сівалки? 
(Очевидно, турбуються на заводі).

— Мамочко, здрастуй! Відслужив! 
(О-о, який бажаний, дорогий гість!).

— Вирішено, будуватимемо! (Що 
ж, з новосіллям!).

— Здорово, старина, скільки зим!..
У холодних телефонних шнурах — 

гарячий струмінь життя. І в кожній 
радості, в кожній турботі, справі — 
часточка вашого вміння, вашої 
участі.

О, ні, не так просто працювати тут, 
хоча обов'язки ніби нескладні: швид
ко і вчасно з'єднати абонентів, роз-

червня 1970 рожу

ЯКЩО У ТЕБЕ НІ РОБОТИ,
НІ ПРОФЕСІЇ...»

Черговий статистичний звіт без усяких коментарій 
констатував; число безробітних у Данії досягло в 
першому кварталі Л23 тисяч. Серед них 53 тисячі 
юнаків і дівчат. Але навіть буржуазні засоби масо
вої інформації, не схильні детально аналізувати на
слідки затяжної економічної кризи, змушені визнати, 
як це зробила, наприклад, газета «Гіолітікен», що 
«офіційно повідомлено лише напівправду про тих, ко
го суспільство залишає без засобів до існування і 
перспективи».

«Якщо у тебе в 16, 18 чи 19 років немає ні роботи, 
ні професії, ні перспектив, саме тоді, коли життя 
тільки починається, стає важко зберегти віру в себе 
перед лицем безглуздості того, що відбувається, — 
заявив голова Комуністичної спілки молоді Данії 
Йон Берг Ларсен на масовому мітингу. — Мова йде 
не про поодинокі випадки, а про проблему номер 
один 75 тисяч молодих датчан». . -

Чому, до речі, 75, а не 53 тисячі? Відповідь проста: офі
ційна статистика реєструє тільки тих, хто втратив роботу, 
вже маючи трудовий стаж. У противному разі людина пе 
значиться ні в списках тих, хто підлягає працевлаштуванню, 
ні у відомостях на одержання мінімальної допомоги по без
робіттю. За даними міністерства освіти, тепер 28 процентів 
датчан, які закінчили школи, не мають роботи. Враховуючи, 
що нрйво на допомогу з фондів соціального забезпечення 
молоді люди дістають тільки з 18 років, міністерство дохо
дить висновку, що кожний п’ятий з реально існуючих моло
дих безробітних може розраховувати лише на своїх родичів.

Молодь Данії не може миритися з усім цим. Вона боре
ться за соціальну справедливість. Весняні виступи молоді 
продемонстрували її зрослу самосвідомість, рішимість доби
ватися соціальних змін, міцніючу єдність.

Є. КАВ ЕЛІ НА.
(ЛІНІ). .

молодь 
МОЗАМБІКУ:

. БУДУЄМО
НОВЕ ЖИТТЯ

бланкові — потрібен час, звичка. А 
перед очима постійно миготять лам
почки пульта — все нові й нові ви
клики. І зволікати не можна. Є пра
вило: абоненту належить чекати не 
більше 15 секунд. За це у відповіді 
ти. Коли ж навіть трапиться незнач
на ноламка, її треба ліквідувати са
мій телефоністці.

Ще складніше — на міжнародних 
лініях. Там мало знати тільки техніку 
чи правила чемного обходження з 
абонентом. Потрібні знання іноземної 
мови. І бажано не однієї. Неофіційно 
«міжнародна телефонна мова» — 
французька. Ллє що робити, коли 
ваш абонент розмовляє тільки іспан
ською?

Складна це професія — телефоніст
ка. Ллє зате ні з чим не порівняти 
того приємного, що дає вона — ра
дість від допомоги людині. І ще од
не — попередаване словами — коли 
береш на початку зміни гарнітуру і в 
мікрофоні, навушниках озивається 
світ... У твоїх руках.

ПРОФЕСІЮ ТЕЛЕФОНІСТКИ можна 
набути п одному з навчальних закладів 
міста Кіровограда — технічному училищі 
№ І. Приймають сюди юнаків і дівчат, які 
закінчили 10 класів і мають направлення 
підприємств зв’язку. У цьому ж училищі 
можна набути професій монтерів зв’язку 
но експлуатаційно-технічному обслугову
ванню і ремонту стаціонарної о обладнан
ня міських (місцевих) телефонних станцій, 
операторів поштово-телеграфного зв’язку, 
радіомсхаїїіків по установці та ремонту те
левізорів і радіоприймачів, кіномеханіків.

РАДИМО ЦІКАВУ КНИГУ. Якщо ви 
хочете ширше дізнатися про спеціальність 
телефоністки, повара, провідника, листоно
ші І деяких Інших, прочитайте книгу Оле
ни Мушкіної «Вісім моїх професій» (М 
«Молода гвардій», 1971 р.).

Юнаки і дівчата Народ
ної Республіки Мозамбік 
дістали можливість об’єд
натися в організацію мо
замбіцької молоді (ОММ). 
Рішення про це прийняте 
керівництвом Фронту Ви
зволення Мозамбіку
(ФРЕЛІМО) відповідно до 
рекомендації 8-го плену
му ЦК цієї партії, 
недавно відбувся.

— Рішення це має вели
чезне значення для нашої 
країни, оскільки молодь 
становить 70 процентів 
населення Мозамбіку, — 
сказав у розмові 
секретар ОММ 
Купела. — Отже, 
найбільш масова 
зація народного 
біку.

Її завдання невіддільні 
від цілей, поставлених 
ФРЕЛІМО перед мозам
біцьким народом,—про
довжував 3. Купела. — 
Насамперед, ми повинні 
мобілізувати молодь на 
свідому участь у будівни
цтві нового незалежного 
Мозамбіку.

Тепер, у нових умовах, 
ми повинні виховувати у 
молоді нове ставлення до 
праці, допомогти їй усві
домити те, що робота на 
народну державу — це 
робота на власне благо.

Ми вважаємо, що кину
тий керівництвом ФРЕ-

&

№ ■ *

лі

який

зі мною 
Закаріас 
це буде 
органі- 
Мозам-

1

ЛІМО заклик «навчився 
сам — навчи інших», сто
сується насамперед нас,— 
продовжував секретар ор
ганізації мозамбіцької 
молоді. — 3 неписьмен
ністю треба покінчити, 
насамперед, серед моло
дих, які стануть 
ми своїх батьків.
чемо поширити 
країну ініціативу 
тів університету 
середніх шкіл 
кожен з яких зобов’язав
ся навчити читати і писати 
сто сільських жителів. Ко
жен письменний член 
ОММ стане бійцем на 
фронті освіти.

Як
дент
ФРЕЛІМО надає політико- І 
виховній роботі серед мо- І 
лоді першорядного зна
чення, оскільки саме юна- | 
ки і дівчата повинні прий
няти з рук ветеранів на
ціонально-визвольного ру
ху прапор мозамбіцької 
революції і втілити в жит
тя плани партії. Саме в 
цьому напрямі, сказав 
3. Купела, ми й будемо 
розвивати нашу діяльність. 
Найближчим часом по 
всьому Мозамбіку про
йдуть збори молоді, на 
яких будуть створені тери
торіальні осередки ОММ. 
Вони спрямовуватимуть 
зусилля мозамбіцької мо
лоді на здійснення полі
тики ФРЕЛІМО, мета якої 
— створення в НРМ дер
жави робітників і селян, 
вільної від експлуатації 
людини людиною.

Т. КУДРЯВЦЕВА, 
С. КУЛИК. 

(ТАРС).

учителя- 
Ми хо
на всю 
ст уде н- 

і учнів 
Мапугу,

ІІВ

У, (
В I “І

підкреслив прези- 
НРМ С. Машел,

. ■

fl

4;

>

І
 Народна Республіка Мозамбік, що завоювала свою неза- І 

лежніеть в результаті переможної боротьби мозамбіцького І 
народу під керівництвом ФРЕЛІМО і при підтримці протре- І 
сивннх сил Африки і всього світу, повна рішимості захищати І 
свої кордони від збройних провокацій і агресивних дій з бо- | 
ку ііівдсіїнородезійськнх расистів.

к
На фото: бійці збройних сил ФРЕЛІМО на охороні « 
кордону Мозамоіку з Південною Родезією.

Фото ЦБ -
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У Д Н І
ХІДІОГО- 

ЕБУДЕНН!
Сьогодні коло проблем обмежить 

(точніше, окреслить) життя робітничого 
клубу, Іак, саме профспілкового культ
освітнього закладу. Важливо дізнатися, 
як живуть, чим займаються нині люди, 
котрі покликані підносити культури 
трудівника. 79 клубів і понад 300 черво
них кутків на Кіровоградщині наближе
но стоять сьогодні до людини. зайнятої 
за верстатом чи у полі: Що небуденного, 
цікавого, розважального вносять вони і) 
життя, скажімо, однієї робітничої сім'ї? 
що стало головним у роботі культар
мійців?

Наш кореспондент /1. НЕЧИТАЯЛО 
зустрівся із директором обласного Бу
динку художньої самодіяльності Є. В. 
БОРИЧЕВСЬКПМ, і той охоче пого
дився підтримати важливу тему.

— Давайте одразу звернемося до цієї 
контрольної папки. Тут саме є змога 
простежити комплекс заходів, присвяче
них XXV з їздові КПРС. Всі методичні 
рекомендації, посібники, сценарії, роз
роблені обласним Будинком художньої 
самодіяльності, надходять до кожного 
нашого культосвітнього закладу. З ме
тою поглибленого вивчення матеріалів 
з’їзду, комплекс заходів охоплює різно
манітні форми донесення історичних рі
шень партійного форуму до кожного 
трудівника. Організація громадсько-по
літичних читань «Рішення XXV з’їзду 
КПРС — в життя!», сценарій зразкових 
тематичних вечорів «Тільки в праці ве
лика людина», реферати, присвячені ана
лізові якості та ефективності як соціаль
но-економічних категорій, наочна агіта
ція, скажімо, стенд «Праця і подвиг — 
поруч ідуть», розробки усних журналів, 
програми концертів — то неповний пе
релік нашого «втручання» у життєдіяль
ність профспілкових клубів.

— І чим відповідають вони? Певно ж, 
маєте кращий досвід, адреси змістовного 
дозвілля? Хотілося б почути про ефек
тивну форму спілкування з масами — 
агігкультбригади.

— Справжньою ми вважаємо ту твор
чу групу самодіяльних артистів, яку з 
нетерпінням чекають трудівники, ту, яка 
вміє пристрасно, емоційно, образними 
барвами художніх засобів передати зі 
сцени закличне слово партії. Художні 
агітколективи Кіровоградського інститу
ту сільгоспмашинобудування, Палацу 
культури імені Леніна виробничого 
об'єднання «Дніпроеиергобудіндустрія» 
з Світловодська, «Кельма» — клубу 
комбінату «Кіроьоградважбуд», Будин
ків культури імені Калініна Кіровоград
ського заводу тракторних гідроагрега
тів, Олександрійського електромеханіч
ного заводу, Побузького нікелевого ком
бінату постійно виступають у цехах, на 
всіх виробничих ділянках, виїжджають

майбутні
будівельники

Закінчилася спартакіада се
редніх спеціальних навчаль
них закладів обласного цент
ру. До її програми входили 
поєдинки З ВОСЬМИ видів 
спорту: баскетболу, волейбо
лу. настільного тенісу, кульо
вої стрільби, легкої атлетики, 
багатоборства ГІЮ. плавання 
та Футболу. До речі, футбол 
вперше було включено, як за
ліковий вид спорту. За пере
могу вели боротьбу десять 
колективів фізкультури. '•

'Впевнено — з самого почат
ку і до закінчення змагань — 
виступали представники буді
вельного технікуму. Вони у 
залікову копилку записали 
760 очок. І посіли верхній ща
бель турнірної таблиці. В ус
піху майбутніх будівельників 
немала заслуга старшого вн- 
і.л ідача фізппхоиаиня Б. Л. 
Ланнрьова. Друга сходинка 

. дісталася спортсменам маши-

побудівпого технікуму — 6а0 
опок (старший викладач М. С. 
Бпков). А третя — колективу 
медичного училища — 360
очок (старший викладач Б. М. 
Мішни).

ФУТБОЛ

Зн удьг увалися
за голами...

Наближається фініш пер
шого кола зональної пер
шості України з футболу се
ред колективів фізкультури. 
На стадіонах республіки від
бувся п'ятий ігровий день. 
Він невдалим був для наших 
клубів. Всі вони проводили 
ігри на виїзді- Кіровоград
ський «Радист» заводу радіо- 
виробів у Новій Каховці зу
стрівся з «Енергією» і про
грав матч — 1:3. Цс друга 
поразка заводських спортсме
нів. Знам’янськнй «Локомо
тив» у Арм’япську мірявся си
лами з «Титаном». Кримчани 
забили у ворота гостей чоти
ри «сухих» м’ячі. Вже 
вп'яте залізничники покида
ють поле переможеними. На 
їх рахунку поки що немає 
жодною очка. Олександрій
ський «Шахтар» знову звів 
матч внічию у Миколаєві з 
«Океаном» — 0:0. четвер
та нічия гірників. причому 
нульова. В свій актив олек- 
сапдрійці до цього часу не 
записали жодного гола.

}}іїїолодий комунарі

ііаемо пп(ТпМ.п-.1'Іп;«Т^УРТ0К' Д8адцять два ^Ухачі. Або двадцять сім. Чн сімнадцять. Розпові- 
снстемат*нчно відвідують заняїтяУШ,‘° Р°ЛВ0Д,,М0 рукам,,: "с всі <”>’етс: 1 дваддят» слухачів!)

Завідуюча культмасовим сектором міського парку імені Леніна II. Т. Крюкова називає
"Р Ь |“’,,у цифру; тисяча. От стільки юнаків і дівчат приходить на танцювальний майдан
чик протягом двох вихідних вечорів — у суботу й неділю.

Для чого, скаже читач, зіставляти політосвіту Із танцмайданчиком? Правильно, не проти
ставляти, а поєднувати, брати сукупно — треба. Розуміючи, що теоретичне засвоєння ідейно- 
по.іітнчинх основ марксизму-ленінізму — справа першочергова, ми. водночас, повинні звернути 
увагу на змістовну організацію (якщо хочете, планомірне, цілеспрямоване, комплексне ведення) 
дозвілля молоді. Ні в кого не викличе сумніву Істина: формування комуністичного світогляду 
молодої людини передбачає тісне поєднання трудового, ідейно-політичного і морального пихо- 
паїїня. Випускати з поля юру хоча б один із цих компонентів означало б неповноцінно, одно
боко ставитися до .............. * --------- --------- -----------------------
Іонна. І, як однії

важливої справи. Моральність — категорія надзвичайно містка. Складна, 
із складників комплексу виховання, відповідальна.

до буряководів на поля. Програми кон
цертів приурочені в них нагородженню 
переможців соцзмагашія, посвяченню у 
робітники тощо.

Завважте, жанр агітбригади склад
ний — тут пісня і танець, вірш і сати
ричні куплети. Потрібен неабиякий хист 
керівника і виконавців для того, щоб цей 
«вінегрет» був «смачним». Кращі само
діяльні колективи почерпують тематику 
з гущі трудового життя, і це забезпечує 
злободенність виступів.

До речі, одна з наших агітбригад — «Вог
ник» Палацу культури імені Жовтня візьме 
участь у республіканському огляді-конкурсі 
в Хмельницькому. У репертуарі колективу, 
який очолює художній керівник Петро Риж- 
ков, — ціани ряд виробничих тем. Є також 
правові, моральні. 1 всі вони виконуються з 
високим художнім смаком, майстерно. Такі 
агіткультбрнгадн стають взірцем длй інших'. 
Змушений визнати: не все, що планується, 
вдається здійснити. Іноді складно запровади
ти нові форми, нові жанри, досі бракує спе
ціалістів. Найгірше, безперечно, тоді, коли 1 
клуб пристойний, і база міцна, і кадри, як 
кажуть, у наявності, а роботи, буває, кіт на
плакав.

— Цілком слушно. Для пас першочер
говим стане відтворення якомога повні
шої картини діяльності клубу, «виходу» 
його до мас. До речі, Євгене Васильови
чу, сьогодні одна обставина змушує пе
реглядати практику відпочинку; літня 
пора. Хоч погода досі підводить, проте 
заклади культури завчасу ж, очевидно, 
розробляють заходи, готуються до ма
сового «переселення» ближче до приро
ди. У залах зостається художня вистав
ка, музей, бібліотечний фонд.

— Справді, затишна квартира, телевізор — 
хай навіть кольоровий — сьогодні поступаю
ться незайманому днвосвітові природи. 11а по
вітря. до лісу чи події поспішають і старий, і 
малий. А клуби?.. Закономірність проста: там, 
де вміють відпочивати, по-справжньому влаш
товують дозвілля і влітку. На Кіровоградщині 
є чимало гарних, мальовничих куточків — 
Чорний ліс. Плетений Ташлнк. Синюха, Вись. 
У СвітловодСьку разом з трудівниками на Ло
но природи виїжджають і працівники Буднії- 
кін культури підприємств. Зручніш і цілком 
сучасний інструмент — електробаяи стає неза
мінним для бази відпочинку чи оздоровчого 
санаторію. А от справжнього, здібного масо
вика знайти — годі й мріяти. Скажу одверто: 
як правило, досі — цс цецдахн-актори. Уявіть 
собі, наскільки нелегке завдання нешаблон
но. театралізовано, цікаво провести вечір. 
Так. щоб кожен, повертаючись збадьореним, 
веселим, життєрадісним, міг сказати: «У нас 
був вечір! Справжнє тобі свято»...

— Л ще ж буває навпаки: стомлена 
від нудних, одноманітних «витівок» і 
сірих «примусових» вікторин, людина 
байдуже зітхає: «Організували сумне 
посміховище... Краще б виспався». Про
ти цього «варіанту» — вам, як кажуть, і 
карти в руки...

— Продовжуючи думку, я пригадаю, 
що якось позаздрив Одещині: там серед 
курортників проводить вечори багато 
отаких масовпків-ьитівішків. А загалом, 
то лише останнім часом інститути куль-

Турнірну таблицю четвертої 
зони зараз очолює «Титан*..У 
нього десять очок Із десяти 
можливих. На другій сходинці 
— «Будівельник» з Гепічеська, 
що на Херсонщині — 7 очок, 
а па третій — «Радист» — 
Б очок.

Замикає її знам’янськнй 
«Локомотив». У нього у графі 
«очки» — нуль. Пропущено у 
свої ворота десяті, м’ячів, за
бито у порота суперників ли
ше чотири.

Виникає доцільне запитання. 
Можливо тренери «Локомоти
ва» і «Шахтаря» займаються 
творчими пошуками, які бу
дуть реалізовані в другому 
колі? А як же болільники? 
Адже їм хочеться в кожному 
матчі улюбленої команди ба
чити добротний, емоційний 
футбол. Коли ж залізничники 
запишуть дорогоцінні очки у 
турнірну таблицю? А «Шах
тар». у якого поки що пере
важає захист, почне ефектив
но творити на зеленому полі 
і забивати м'ячі. Хочеться ві
рити. що таку гру побачнмоу 
шостому турі, який відбуде
ться у суботу, 19 червня. «ЛО
КОМОТИВ’ у себе вдома прий
матиме «Будівельника» з Ял
ти, а «Шахтар» У Арм’япську 
зустрінеться з «Титаном». Кі
ровоградський «Радист» в цей 
день, на стадіоні «Піонер» об
ласного центру, проведе по
єдинок з генічеським «Буді
вельником» .

В. ШЛБЛЛІН. 

тури почали готувати фахівців з режису
ри масових форм. Вечори ж відпочинку, 
та й танці теж, без розпорядників, веду
чих проходять нецікаво, буденно. Але в 
нас є кращі приклади. У Буднику куль
тури Ульяновського цукрозаводу є ан
самбль народного і студія бального тан
цю. Під час масових вечорів відпочинку 
з допомогою художнього керівника і до
свідчених танцюристів, розучують прості
ші сучасні танці. Пропонуючи твір, по
яснюють його природу, естетичне сприй
мання. Так прищеплюються вищі худож
ні смаки, правда ж? Страждаємо ми ще 
й від того, що ніде проводити масові 
гуляння, ігри, танці. Залів немає... Вліт
ку? Ну, ось, приблизно, те, що ми про
понуємо.

Оформлення вечора, танцювального майдан
чика — у дотепному, шаржовому забарвленні. 
Мають бути і ті ж вікторини чи ребуси. Не 
одні лише масові танці — у перерві демон
страція пової пісні. Причому, розпорядники 
вечора ведуть програму ненав’язливо, з по- 

•дрібним естетичним контролем. Враховувати 
слід аудиторію — вік, фаховий рівень. Можна 
запропонувати навіть цікаві мультфільми або 
сатиричні кіножурнали. У пригоді на иечорі 
стануть.і шахи, шашки. Тут теж потрібен ве
дучий, який би організував змагання. Призи: 
невеликі сувеніри. Обирають «елегантну» па
ру вечора, «галантного» кавалера, «найчарів- 
Нішу » даму. їм — не обов’язково призи. Мож
ливо. за бажанням, кращим подарунком ста
не гарна мелодія... Л на закінчення — масова 
пісня.

— Мабуть, хоч ми адресуємо ці фор
ми роботи насамперед кіровоградцям, і 
в районах є змога посилити діяльність 
клубів?

— Саме про це і йшла моьа на теоре
тичній конференції у «Лісовій пісні», 
базі обласної ради ио туризму в селі 
Онпкієво. У пій взяли участь всі бібліо
течні, клубні працівники нашої області, 
керівники художньої самодіяльності. Те
ми обговорювалися відповідальні: фор
ми і методи клубної роботи по пропа
ганді рішень XXV з’їзду КПРС, органі
зація відпочинку трудящих. Учасників 
знайомили з кращими художніми колек
тивами. Великої уваги надали комплекс
ному підходу до проблеми дозвілля. Ска
жімо, на Кіровоградському заводі ра- 
ціовнробів завком -профспілки подбав 
про намети, рюкзаки, все необхідне ту
ристське спорядження. Виїжджають з 
ними фізорг, масовик, лікар. Уявити 
можна, як здорово — рибалка з пічним 
вогнищем, купання, м’яч, навіть гриби. 
Працівники Олександрійського раненер- 
гоуправліиня влаштовують на базі від
починку концерти, озвучують літ ній та
бір програмами сучасних радянських пі
сень...

— Спасибі, Євгене Васильовичу. Вва« 
жаймо, що орієнтири визначені.

— До них мають прагнути всі культ
армійці, адже масовість — важлива 
сторона всієї виховної функції культур
ного відпочинку трудівників.

---------------------- ~ ----------- =

коли?
Редакція дізналася, що 

протягом найближчих вихід
них — 19 і 20 червня, в об- 
ласному центрі відбудуться 
такі основні події культурно- 
освітнього життя.

У ПАРКУ ІМЕНІ ЛЕНІНА 
працюватимуть атракціони, 
дитячі каруселі, автодром. ІІа 
літньому майданчику — те
матичний вечір «Уроки істо
рії», творчий звіт колективів 
медичних працівників міста — 
в суботу. Вечір зустрічі з ме
дичними працівниками, кон
церт — у неділю. Танці. Грає 
вокально - інструментальний 
ансамбль під керівництвом 
II. Сеітова.

У ПАРКУ ІМЕНІ КРІОЧ- 
КОВА проводиться цикл лек
цій у світлі рішені. XXV з’їз
ду КПРС.. Дитячий майданчик 
бездіє, бо завод «Червона 
зірка» досі не може полаю- 
дити обладнання. В суботу— 
лекція про міжнародне стано
вище і фільм, у неділю — зу
стріч з медпрацівниками • під 
девізом «Будемо здорові».

ДЕНДРОПАРК. Окрім узви
чаєних атракціонів, оглядово
го колеса, прокату для дітей, 
качелів, віражних літаків, 
проводять радіоконцерти. В 
суботу, можливо, гратиме ду
ховий оркестр. Лекція — 
«Медицина па службі люди
ни». В неділю — зустріч з ме
дичними праці піпіками.

З ПАЛАЦУ КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ ЖОВТНЯ 19 червня 
виїздить ВІА з концертом до 
будівників газопроводу «Дру
жба». І псе на суботу. Для 
кіровоградців — «антракт». В 
неділю — чергове засідання 
клубу любителів природи.

У БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
ІМЕНІ КАЛІНІНА 19 червня 
—бібліографічний огляд «Спо
сіб життя — радянський» і 
кінофільм, а 20-го — бесіда 
для дітей «Лицарі більшо
вицької партії». В ці дні пла
нуються два виїзди до сіль
ських трудівників з концер
том і спектаклем «Одеські 
лимани».

Обласний БУДИНОК ВЧИ
ТЕЛЯ в суботу дає концерт 
працівникам підшефної об
ласної дослідної станції. В 
неділю, традиційно, тематич
ний вечір до Дня медичного 
працівника.

МІСЬКЕ БЮРО ПОДОРО
ЖЕЙ ТА ЕКСКУРСІЙ підго
тувало протягом двох вихід
них поїздки до Києва, Кано
ва. Черкас, Одеси, Полтави, 
Світловодська, Умані,. Кор- 
сунь-Шевчен кінського. хуто
ра «Надії» для двадцяти чо
тирьох і рун туристів, тобто, 
практично задовольнило всіх 
бажаючих вивчати наш рідний 
край.

СВІТЛО ДИТИНСТВА

У фойє кінотеатру «Мир» демонструється 
фотовиставка члена обласної фотосскції при 
Кіровоградському відділенні Спілки журна
лістів УРСР Таїсії Антонснко. Провідна тема 
експозиції — розповідь про яскравий, не
повторний світ дитинства.

Ось кілька робіт Т. Антоненко?
0 ГРАФІКА.
0 ПЕРШІ КРОКИ.

Редкой М. УСПАЛЕНКО.
Exz:
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ДИРЕКЦІЯ.

працює 
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Дні- 

Ріг,

Кіровоградський інститут 
сільськогосподарського машинобудування

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ 

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

ма
ме-

ус-
зі

тех-

Інститут має факультети:

сільськогосподарською машинобуду
вання (денна форма навчання) зі спеці
альностями: сільськогосподарські маши
ни, електропостачання промислс-вііх під
приємств, міст і сільського господарства;

механіко-.машинобудівний (денна фор
ма навчання) зі спеціальностями: техно
логія машинобудування, металорізні вер
стати й інструменти;

ремонтно-технологічний (денна фор
ма навчання) зі' спеціальностями: сіль
ськогосподарські машини (спеціалізація: 
організація і технологія ремонту 
шин), машини і технологія обробки 
талів тиском;

шляхових та будівельних машин і 
таткувания (денна форма навчання)
спеціальностями: шляхові та будівельні 
машини і устаткування, машини і техно
логія ливарного виробництва;

вечірній (для мешканців м. Кіровогра
да) зі спеціальностями: сільськогоспо
дарські машини (спеціалізації: сільсько
господарські машини, організація і тех
нологія ремонту машин), технологія ма
шинобудування. металорізні верстати и 
інструменти, машини і технозстія оброб
ки металів тиском, шляхові та будівель
ні машини і устаткування, е.іекіропостя; 
чання промислових підприємств, міст і 
сільського господарства, машини і 
нологія ливарного виробництва:

загально технічний (для осіб, які про
живають у Кіровоградській області). 
Мешканці м. Кіровограда навчаються за 
вечірньою системою, іногородні — зз за
очною системою, по групах спеціальнос
тей: енергетика, машинобудування і при
ладобудування, електронна техніка, 
електроприладобудування та автоматика, 
радіотехніка, технологія продовольчих 
товарів, технологія товарів широкого 
вжитку, будівництво, транспорт, еконо
міка.

Приймання заяв: на вечірній і загаль- 
нотехнічиий факультети — з 20 квітич 
по 31 липня; на денні факультет — з 20 
червня по ЗІ липня.

Вступні екзамени: на денних факуль
тетах — з і по 20 серпня;

па вечірньому н загальнотехнічному 
факультетах — двома потоками: перший 
потік — з 14 по 25 липня; другий по
тік — з 7 по 18 серпня.

Па псі спеціальності денних факульте
тів, вечірнього й загальнотехнічного фа
культетів по групах спеціальностей — 
енергетика, машинобудування і приладо
будування, електронна техніка, електро- 
лрнладобудувачня та автоматика, радіо
техніка. будівництво, транспорт, еконо
міка, зазначених груп спеціальностей — 
вступники складають екзамени з матема
тики (письмово й усно), фізики (усно),

~ її ' .........  ~

української мови і літератури або росій
ської мови і літератури (писпчсво).

Особи, які закінчили середню школу із 
золотою чи срібною медаллю, технікум 
чи середнє профтехучилище з відзнакою, 
складають один екзамен: з математики 
(усно). При одержанні відмінної оцінки, 
інших екзаменів вони не складають.

11а інші групи спеціальностей загаль- 
нотехнічного факультету (технологія 
продовольчих товарів, технологія то
варів широкого вжитку, економіка зазна
чених груп спеціальностей) екзамени з 
хімії (усно), математики (усно), фізики 
(усно), української мови і літератури 
або російської мови і літератури (пись
мово).

Особи, які закінчили середню школу і", 
золотою чи срібною медаллю, технікум 
чи середнє профтехучилище з відзнакою, 
складають один екзамен: з хімії (усно). 
При одержанні відмінної оцінки, інших 
екзаменів вони не складають.

Вступники подають заяву па ім’я рек
тора із зазначенням вибраної спеціаль
ності (на бланку інституту), документ 
про середню освіту в оригіналі (атестат 
або диплом з вкладкою), виписку з тру
дової (колгоспної) книжки (ті. хто пра
цює), медичну довідку (форма № 286), 
чотири фотокартки розміром ЗХ-1 см 
(без готовного убору), характеристику 
для вступу до вузу, підписану керівни
ком підприємства (школи, установи), 
секретарем партійної або комсомоль
ської організації. Характеристика по
винна бути засвідчена печаткою.

Прибуваючи до інституту, вступник осо
бисто подає паспорт (або довідку із 
сітьради), військовий квиток (військово
зобов’язані), приписне свідоцтво (при
зовники).

Особи, які зступають до вузу иа на
вчання з відривом від виробництва в на
ступні роки після закінчення середнього 
закладу, як правило, повинні мати стаж 
практичної роботи не менше 6 місяців за 
кожен рік, коли не вчилися.

ІІа період екзаменів вступників иа 
денні факультети забезпечують гурто
житком. Зараховані на денні факульте
ти одержують стипендію па загальних 
підставах. Іногородніх забезпечують гур
тожитком.

Приймальна комісія працює з 9 по !9 
годину щодня (кпім неділі).

Адреса інституту: 316017, м. Кірово- 
град-17, прогнект «Правды», інститут 
сільськогосподарського машинобуду
вання.

Приймальна комісія працює п кімнаті 
№ 113. Телефон 39-64-64.

РЕКТОРАТ.

II TJ) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316С50. ГСП, Кіровоград-50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського .ниття — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи — 2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК П337, Індекс 61107, Зам. № 248,

М7 червня І976 року   »

запрошують 
технікуми, к

Олександрійське міське 
професійно-технічне училище № 5

ПРОВОДИТЬ .НАБІР УЧНІВ 
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До училища приймають 
юнаків і дівчат віком 15— 
20 років з освітою за 8— 
10 класів. Воїни, звільнені 
в запас, одержують сти
пендію в розмірі 75 кар
бованців на місяць і на
вчаються 8—10 місяців.

Випускників училища 
направляють на роботу в 
Олександрію, 
водськ, Кіровоград, 
пропетровськ, Кривий 
Запоріжжя.

Учні перебувають 
повному державному 
безпеченні. Іногородніх 
забезпечують гуртожит
ком. При проходженні ви
робничої практики учні 
одержують 33 проценти 
заробітку.

НА ТАКІ .
СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

муляр, 
тесляр, 
штукатур, 
муляр-монтажник, 
штукатур > лиисЬвальнии- 

плитковик,
машиніст автогрейдера, 

автоскрепера,
машиніст екскаватора, 
машиніст бульдозера, 

скрепера, грейдера при
чіпного,

машиніст компресора 
пересувного з двигуном 
внутрішнього згоряння та 
електродвигуном,

слюсар-сантехнік.
Строк навчання: на базі

10 класів — один рік, на 
базі 8 класів — 1—2 роки.

При училищі 
школа робітничої 
(9—10 кл.).

Початок занять 
ресня 1976 року.

Вступники подають зая- 
ву на ім’я директора, ав
тобіографію, паспорт чи 
свідоцтво про народжен
ня, документ про освіту, 
довідку з місця прожи
вання і про склад сім'ї, 
характеристику зі школи, 
6 фотокарток розміром-^* 
3X4 см.

Документи приймають у 
канцелярії училища..
Адреса училища: м. Олек

сандрія, селище Димитро
ве, вул. Трудрезєрвів, 23,

Олександрійський радгосп-техиікум

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ члвнчаа'лТни'и97^к.
очному відділенні — 2 роки і 6 місяців 
на базі середньої школи.

Заяви приймаються; на стаціонар — 
па базі неповної середньої школи з 
1 червня по 1 серпня, па базі середньої 
школи з 1 червня по 15 серпня, на за
очний відділ — з 1 червня по 1 грудня 
1976 року.

До заяви слід додати такі доку
менти;

Атестат в оригіналі чи свідоцтво про 
восьмирічну освіту, 3 фотокартки 
(3><4 см), виписку з трудово; книжки, 
для колгоспників — виписку з кол
госпної книжки, довідку про стан здо- 
ров’я (ф. 286).

Вступні екзамени: па стаціонарному 
відділі — з 1 по 20 серпня 1976 року; 
на заочному відділі з 31 серпня по 20 
грудня 1975 року з таких предметів:

ІІа перший курс — з української або 
російської мови (диктант), з матема
тики (усно).

На другий курс стаціонарного та 
третій курс заочного відділів з україн
ської або російської мови і літератури 
(твір), з хімії (усно).

Па екзамени слід прибути за викли
ком технікуму.

Початок навчання на стаціонарному 
відділі з 1 вересня 1976 року; на заоч
ному відділі — 2 січня 1977 року.

Учні стаціонарного відділення забез-1 
почуються стипендією та гуртожитком 
иа загальних підставах.

Заяви надсилати на адресу: м. Олек
сандрія, Кіровоградської області, вул. 
Діброви, 85, радгосп-технікум.

ДИРЕКЦІЯ.

на стаціонарний відділ за спеціальнос
тями «Зоотехнія» і «Ветеринарія» та на 
заочний відділ за спеціальністю «Зоо
технія».

Технікум готує зоотехніків та вете
ринарних фельдшерів для роботи в 
колгоспах, радгоспах, племзаводах, 
идемгосподарствах, державних стан
ціях по племінній справі, станціях 
штучного огімеиіпня, станціях по бо
ротьбі з хворобами сільськогосподар
ських тварин та in.

Крім основної кваліфікації кожному 
випускникові стаціонарного і заочного 
відділення присвоюються додаткові 
кваліфікації:

шофера, техніка по штучному осіме- 
ніпию сільськогосподарських тварин, 
механізатора тваринницьких ферм,-

Па 1-й курс стаціонарного зоотех
нічного і ветеринарного відділень 
приймаються особи, що мають 'освігу 
за 8—9 класів.

На 11-й курс стаціонарного зоотех
нічного відділення приймаються особи, 
що мають середню-освігу.

На П курс стаціонарного відділення 
зоотехніків-організаторів приймаються 
особи, що мають середню освіту, стаж 
роботи не менше трьох років та на
правлення з колгоспів і радгоспів.

На II 1-й курс заочного зоотехнічно
го відділення приймаються особи, що 
мають атестат зрілості

Строк навчання на стаціонарному 
відділенні — 3 роки і 6 місяців на базі 
неповно-середньої школи та 2 роки і 6 
місяців на базі середньої школи; на за-

Кіровоградське ТУ № 6
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА 
токар по металу; слю

сар - інструментальник; 
слюсар механоскладаль
них робіт з обслуговуван
ням свердлувальних' і аг
регатних верстатів; слю
сар по ремонту промисло
вого обладнання; тесляр- 
верстатник; «електрозва
рювальний; електромон
тер по експлуатації елек
трообладнання.

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

Строк навчання — 10 мі
сяців.

НЛ 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

JI КОМУ. г. Кировоград.

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

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

Тираж 60 000,

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

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

Навчаючись в училищі, 
кожний учень може сумі
щати навчання на 
товчих курсах для 
в інститут, а також 
військово-технічну 
альність при ДТСААФ.

Учні, які закінчили учи
лище з відзнакою, мають 
право вступати на вечір
ній відділ інституту поза 
конкурсом, на денний від
діл — на загальних під
ставах.

Час навчання в училищі 
зараховується до трудово
го стажу.

Кожний учень до призо
ву в Радянську Армію на
буває спеціальність і по
трібні знання з спеціаль

відмінникам на- 
стигендія випла-

підго- 
вступу 
набути
спеці-

них і загальноосвітній 
предметів.

До училища молодь 
приймається без екзамс- 
нів.

При училищі є їдальня.
Постійно працюють такі 

гуртки: хоровій; танцю
вальний, художнього сло
ва', духовий, естрадний, 
технічної творчості, СТрН 
лецький, парашутний,
електротехнічний, спор
тивні секції.

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

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

Звертаїись на адресуЗ 
м. Кіровоград, вул. Де
кабристів, 26. Телефони: 
2-35-31, 2-50-20, 2-35 81.

ДИРЕКЦІЯ,
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