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18 травня в столиці Ук
раїни відкрилась Всесоюз
на науково-практична кон
ференція «Соціалістичний 
спосіб життя і питання 
ідеологічної роботи», яка 
проводиться за рішенням 
ЦІЇ КПРС відділами пропа
ганди, науки і учбових за
кладів, культури ЦК КПРС 
спільно з ЦК Компартії 
України. Б ній бєруїь 
участь секретарі ЦК Ком
партій і заступники голів 
Рад Міністрів союзних 
республік, секретарі край
комів та обкомів партії, 
вчені, діячі літератури й 
мистецтва, радянські, 
профспілкові і комсомоль
ські працівники, представ
ники преси, телебачення і 
радіо та інші ідеологічні 
працівники.

Перед відкриттям кон
ференції її учасники по
клали квіти до пам’ятника 
засновникові Комуністич
ної партії і Радянської 
держави В. І. Леніну. Ві
нок було покладено* на 
/хогилу Невідомого сол
дата.

Вступним словом кон
ференцію ЕІдкрив заступ
ник завідуючого відділом 
пропаганди ЦК КПРС В. А. 
Медведсв. Партія, відзна
чив він, проводила і про
водить величезну роботу 
по утвердженню соціаліс
тичного способу життя в 
нерозривному зв’язку із 
загальним процесом еко
номічного, соціально-по
літичного і духовного роз
витку нашого суспільства. 
В Звітній доповіді ЦК 
КПРС XXV з’їздові партії 

товариш Я. І. Брежнєв уза
гальнив ісюричні досяг
нення радянського наро
ду в цих галузях. «Атмо
сфера справжнього ко
лективізму і товариськос
ті. — говорив Генераль
ний секретар ЦК КПРС, — 
згуртованість, дружба всіх 
націй і народів хпа'ни, які 
міцніють день у день, мо
ральне здоров’я, яке ро
бить нас сильними, стійки
ми, — такими з яскраві 
грані нашого способу 
життя, такими с великі за
воювання соціалізму, г:о 
увійшли в плоть і кров на
шої дійсності».

Конференція, вказав 
прсмоесць, покликана під
бити підсумки наукової 
розробки проблем, уза
гальнити досвід практич
ної діяльності по утверд
женню і пропаганді соціа
лістичного способу життя, 
виробити необхідні пора
ди і рекомендації партій
ним організаціям, агіта
ційним, пропагандистським 
і журналістським кадрам, 
закладам науки і куль
тури.

З великим піднесенням 
і натхненням сприйняли 
присутні привітання Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва.учасникам конферен
ції, яке оголосив член По- 
літбюро ЦК КПРС, перший 
секретар ЦК Компартії 
України В. В. Щербицький. 
Товариш В. В. Щербиць
кий йиступив з доповіддю 
«XXV з'їзд КПРС про вдо
сконалення соціалістично
го способу життя і фор

мування нової людини». 
Велич революційних звер
шень радянського народу, 
сказав він, особливо зри
мо і масштабно постає пе
ред усім світом тепер, ко
ли наша країна, все про
гресивне людство готую
ться урочисто відзначити 
славне 60-річчя Великого 
Жовтня. Йдучи по шляху 
Жовтня, трудящі Країни 
Рад побудували розвинуте 
соціалістичне суспільство, 
здійснили якнайглибший 
переворот в усьому укла
ді’ життя і побуту радян
ських людей.

Наш спосіб життя — цс 
взірець нових взаємовід
носин між людьми, нація
ми і народностями, що 
грунтуються на високих і 
благородних принципах. 
Це новий і найвищий тип 
соціальної життєдіяльності 
людей, якому нема анало
га в історії світової циві
лізації. Радянський спосіб 
життя за своєю суттю — 
явище глибоко інтернаціо
нальне. Його утверджен
ня — це ще одне свідчен
ня торжества ленінської 
національної політики.

Трудящі України по пра
ву пишаються тим, що, 
вірні своєму інтернаціо
нальному обов’язкові, во
ни слідо/х за робітничим 
класом Росії піднялися на 
боротьбу за пере/хегу 
справедливої спрези
Жовтня, завжди свято до
держувались і додержую
ться ленінського заповіту 
про те, що тільки при єди
ній дії пролетарів велико
руських і українських еіль- 

на Україна можлива, без 
такої єдності про неї 
не може бути й мови. Зав
дяки перемозі Жовтневої 
революції, мудрому ке
рівництву партії Леніна, 
непорушній єдності і бра
терській дружбі всіх націй 
і народностей, які утворю
ють наш могутній Союз 
Радянських Соціалістич
них Республік, народ Ук
раїни, подолавши веї най
тяжчі випробування грл- 
//адянської і Великої Віт
чизняної воєн, піднявся до 
вершин соціально-еконо
мічного і духовного роз
квіту.

Соціалістична змістом, 
національна формою ук
раїнська культура розви
вається и єдиному руслі 
радянської культури, при
множуючи свої прогре
сивні національні тради
ції. В гой же час вона 
щедро черпає все найкра
ще з духовного багатства 
інших народів, дедалі чіт
кіше набуваючи загальних 
інтернаціоналістських рис. 
Діячі культури, творча ін
телігенція нашої республі
ки міцно стоять на пози
ціях партійності і народ
ності, глибокої життєвої 
правди та інтернаціона
лізму. Для них завжди бу
ло і буде священним ве
лике «чуття єдиної ро
дини».

Робітничий клас, народ
на інтелігенція республіки 
пишаються своїми досяг
неннями в усіх галузях 
господарського і духовно
го життя. І ця наша гор
дість подвоюється усві-

домленням того, що вели
ких успіхів за роки Радян
ської влади добились усі 
братні республіки. Ми на 
власні очі бачимо, як рік у 
рік все заможнішим, ду
ховно багатшим і повно
кровнішим стає життя на
ших людей, усе повніше і 
яскравіше виявляються 
чудові риси радянського 
способу життя.

Вся діяльність нашої 
партії, сказав далі това
риш В. В. Щербицький, 
пройнята піклуванням про 
радянський народ, про 
його сучасне і майбутнє. 
Все, що служить благу лю
дини, — в центрі її уваги. 
Це те головне, заради чо
го наша партія створена 
великим Леніним, в ім’я 
чого вона трудиться і бо 
реться. Намічаючи пер
спективи в соціально-еко
номічній сфері чи про
кладаючи курс у найсклад
нішій міжнародній обста
новці, партія все підпо
рядковує досягненню ви
сокої мети: забезпечити 
благо радянських людей, 
їх щастя, забезпечити мир 
і прогрес є усьому світі. 
Нове суспільство, нова 
людина, новий спосіб жит
тя — не і є реальні виміси 
результатів її боротьби, 
боротьби, яка завжди під- 
три/хусться народом, його 
працею і енергією, його 
ентузіазмом і довір’ям. 
Ми, комуністи, всі радян
ські люди за обов'язком 
творців своєї власної долі, 
першопроходців історії 
створюємо нові форми 
людського співжиття, які 
стали школою соціалізму, 
школою інтєрнаціона- 
лізму.

Охарактеризувавши ос
новні риси соціалістичного 
способу життя, доповідач 
підкреслив, що його даль
ший розвиток і вдоскона
лення Комуністична пар
тія розглядає як першо
рядне завдання в усіх 
сферах — соціально-еко
номічній, соціально-полі
тичній, національних від
носин, духовній, в галузі

побуту. Все це вимагає 
значного підвищення рів
ня управління соціально- 
економічними та ідеоло
гічними процесами, твор
чого використання як еко
номічних . підойм, так і 
всього арсеналу засобів і 
форм організаторської та 
ідейно-виховної роботи, 
посилення пропаганди ра
дянської о способу життя.

Були також заслухай' 
співдоповіді віце-презй- 
дєнта АН СРСР П. Ф. Фс- 
досєєва «Суть і основні 
риси соціалістичного спо
собу життя» і першого 
секретаря Краснодарсько
го крайкому КПРС С. Ф. 
Медунова «Комплексне 
розв’язання економічних, 
соціальних і виховних зав
дань — найважливіший 
фіактор утвердження й 
розвитку соціалістичного 
способу життя».

Тепер, в умовах розви
нутого соціалізму, під
креслювалось на конфе
ренції, завдання дальшого 
вдосконалення соціаліс
тичного способу життя 
всіх його сторін набуває 
особливого смислу. Воно 
зумовлене самим змістом 
комуністичного будівни
цтва, комплексним розв’я
занням соціально-еконо
мічних і виховних проблем, 
необхідністю посилення 
боротьби проти буржуаз
ної і ревізіоністської ідео
логії на міжнародній арені.

Утвердженню соціаліс
тичного способу життя 
сприяє вся діяльність пар
тійних організацій по вико
нанню рішень XXV з’їзду 
КПРС. Цій благородній 
справі служать і прийняті 
після з’їзду постанови ЦК 
КПРС з питань еоіцально- 
економічтюго розвитку, 
ідеологічної діяльності 
партії, в то/ху числі по 
вдосконаленню системи 
партійної освіти, по усній 
політичній агітації, керів
ництву засобами /хассвої 
інформації і пропаганди, 
по науці, культурі, вихо
ванню творчої молоді.

(Закінчення на 2-й стор.).

ПІСЛЯ
НОВОСІЛЛЯ

У ПЕРШИХ ЧИСЛАХ 
ТРАВНЯ В ЗНАМ’ЯНЦІ 
ВІДКРИТО ПАЛАЦ КУЛЬ
ТУРИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ. 
ТУТ — ЗАЛ ДЛЯ ГЛЯДА
ЧІВ. ЛЕКЦІЙНІЙ! ЗАЛ. 
СТУДІЙНІ та ЛАБОРА
ТОРІЙ КІМНАТИ.

Фото Р. Є П БИКІВ А.
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СПОСІБ ЖИТТЯ, 
НАРОДЖЕНИЙ ЖОВТНЕМ

(Закінчення.
Поч. на 1-й crop.).

Робота партійних орга
нізацій одухотворена нині 
підготовкою гідної зустрі
чі 60-річчя Великої Жовт
невої соціалістичної рево
люції. Вона спрямована 
на виховання високої ідей
ності, політичної свідомос
ті, творчої трудової ак
тивності, комуністичної 
моралі радянських людей. 
В своїй ідеологічній ді
яльності партійні комітети 
приділяють велику увагу 
широкій пропаганді внут
рішньої І ЗОЗНІШНЬОЇ полі
тики КПРС, досягнень ре
ального соціалізму, нашо" 
класової інтернаціоналіст

ПОЛЇНЧ ЧЕРІОНШ
ГАЛСТУКІВ
0 19 ТРАВНЯ П10НЕРІЯ ВІДЗНАЧИЛА

СВІЙ 55-її ДІ НЬ НАРОДЖЕННЯ

■ КІРОВОГРАД. Бій барабанів. 
і>вукн сурм, стрункі колони піо
нерських дружин на вулицях і 
фтощах міста, урочиста лінійка 
& парку імені В. 1. Леніна — 
уак розпочався сипткоипіі ранок 
О обласному центрі. А потім 
день подарував незабутні вра
ження кожному, хто посіп і. ч'- р- 
ЬопніІ галстук. Учасникам збо
рів піонерських дружин, куди 
були запрошені герої праці. Ве
ликої Вітчняіяиої війни, делега
тці партійних і комсомольських 
Л'їздіа, депутати Рал. Тим. хю 
І»апортуван про свої успіхи у н.і- 
jviAiuii 1 тромадському жити на 
підприємствах міста, хто брав 
участь у закритії тижня іііонср- 
ськи.т фільмів у кінотеатрі 
«Мир». І. звичайно, тим. у кого 
Цього дон на грудях замайоріли 
червоні галстуки. Таких у місті 
було більше двохсот.

ГАЙВОРОН. Тут свято розпо
чалося тс 13-го травня, коли в 
районному центрі відкрився 
конкурс горністів і барабанити-

і.ів, районний збір піонерського 
активу. А наступного дни після 
традиційних шкільних лінійок 
(.палахнули святкові багаття. 1 
над степовим краєм ІІадбужжп 
полинули дзвінкі пісні.

().!І1.К< МІДІЧЯ. Затамувавши 
подих, слухало діти розповідь 
ЖІНКИ І1 золотою Зіркою Героя 
на грудях. А уява малювала 
гаргніїн. про які велася розпо- 
і ідь: польоти над ворожим ти
лом, бомбардуванни переправ,

СЬкої ідеології, торжества 
ленінської національної 
політики, успіхів Країни 
Рад у комуністичному бу
дівництві.

На конференції присут
ні члени і кандидати в 
члени ГІолітбюро ЦК Ком
партії України товариші 
/А. М. Борисенко, О. Я. 
Ботвин, О. ф, Ватченко. 
О. ГІ. Ляшко, І. 3. Соко
лов, В. О. Сологуб, О. А. 
Титаренко, В. В, Федор
чук, Б. В. Качура, 8. Ю. 
Маланчук, Я. П. Поіреб- 
няк. В роботі науково- 
практичної конференції 
беруть участь завідуючий 
відділом культури ЦК 
КПРС В. ф. ІІІауро, голов

ний редактор журналу 
«Коммунист» Р. І. Косола- 
пов, заступник завідуючо
го відділом науки і учбо
вих закладіз ЦК КПРС 
М. Ф. Кузьмін, завідуючий 
сектором відділу пропа
ганди ЦК КГІРС М. О. Мо
розов, інші відповідальні 
працівники ЦК КПРс. У 
числі учасників конферен
ції — група партійних пра
цівників з Народної Рес
публіки Болгарії, яку очо
лює заступник завідуючо- 
ю відділом пропаганди і 
агітації ЦК БКП Тодо.з 
Ганчев.

Для учасників конфе
ренції в Палаці культури 
'(Україна» було дано кон
церт майстрів мистецтв і 
художніх колективів.

Конференція продозжує 
роботу.

(РАТ.АУ).

зустрічі и повітрі з ворожими 
винищувачами... І в дитячих 
серцях росла юрдість за муж
ність льотчиць, які вели бороть
бу з ворогом на фронтах Вели
кої Вітчизняної війни. Зустріч, 
яку провели піонери дружини 
імені Олеіа Коатовоїо середньої 
школи № 15 з Героєм Радян
ського Союзу А. Ф. Худяко- 
ЕОЮ, — одни з епізоді:! святко
вої о дня червоногалстучної 
дітвори міста гірників.

ЖОВТНЕВДК 
ВАХТА W 
КОМСОМОЛУ^
За
методом 
Злобіна

Перше місце з соціаліс
тичному змаганні серед 
колективів тресту «Кіроео- 
градсільбуд» за підсумка
ми першого кварталу по
сіла комсомольсько-моло
діжна бригада мулярів 
ПМК № і33. Високі темпи 
роботи молоді будівель
ники взяли з самого по
чатку ювілейного року і 
ритмічно працюють кож
ної зміни. Освоївши пере
довий метод бригадного 
підряду, цей колектив, де 
бригадиром В. І. Іваноз, 
групкомсоргом А. Зіно- 
ватний, споруджує об єкти 
із значним випереджен
ням^ графіка та з оцінка
ми «добре» й ((відмінно». 
План першого кварталу 
комсомольсько - молодіж
на бригада мулярів пере
виконала на 34 проценти.

П, БОНЧУК, 
завідуючий відділом 
комсомольських оріа- 
иізацій Знам'янського 
міськкому комсомолу.

Більше половини меха
нізаторів нашого загону— 
це комсомольці і молодь 
На ювілейній вахті на 
честь 60-річчя Великого 
Жовтня кожен прагне до
битися найкращих ре- 
зулотатіз у праці. Праг
нення це всі підкріплюють 
ДІЛОМ.

У квітні члени механізо
ваного загону на вивезен
ні органічних добрив вико
нали дві місячні норми, на 
земляних роботах при 
плані 27 кубічних метрів 
дали 49 тисяч. Приклад у

НЕ ПОСТУПАЮТЬСЯ
ПЕРШІСТЮ
Шістдесяти тижневу удар

ну вахту, присвячену слав
ному ювілею Великого 
Жовтня, успішно несуть 
юнаки і дівчата механо
складального цеху № 1 кі
ровоградського заводу 
«Червона зірка». Ось уже 
кілька тижнів підряд кра
щою серед комсомоль
сько-молодіжних колекти
вів цеху називають брига
ду конвейєра дискового 
сошника, де бригадиром 
Ніна Запорожець. Бона 
підтримала ініціативу
бригади сшосарів-скла- 
дальників Героя Соціаліс
тичної Праці, делегата 
ХХУ з'їзду КПРС О. О. Ко- 

НАСЛІДУЮТЬ 
УДАРНИКА 
соціалістичному змаганні 
показують молоді механі
затори. Тракторист Олек
сій Кобзар за квартзг Зі1. 
робив 89/ гектарів умов
ної оранки, що становити 
127 процентів завдання, 
Водночас зі.-і зекономив 
300 кілограмів пального. 
Передового тракториста 
багато хто наслідує в ро
боті.

м. вовк 
шофер Новоархангсдь- 
ськоги районного по < ,т - 
нлння «Сілмосптек- 
ніка».

шуока — до бС-річчя Ве
ликого Жозтня виконати 
2,2 річної норми — і нищ 
працює вже в рахунок 
липня цього року.

Тут дбають передусім 
про високу якість роботи, 
змінні завдання колектив 
виконує на 120—130 про
центів. Тон у змаганні за
дають комсорг Ольга Вуй- 
ченко, Ігор Лисиця, Люд
мила Кумпан, Микола Ьа- 
кун.

І. БАЛАШОВА, 
секретар комсомоль
ської організації меха
носкладального цеху 
№ 1 заводу «Червона 
зірка».

Мииті

ОДЕСА - КІРОВОГРАД: ЗМАГАЄМОСЬ!
За прикладом настазникіа

ь Багато досвідчених робітнії 
бік па підприємствах трикотаж
ного об'єднання імені Круп- 
ськоі. «V праці комсомольці і 
молоді виробничники рівняю
ться на своїх наставників. А 
тому в списках переможців со
ціалістичного змагання тут іме- 

; на ветеранів виробництва — 
поряд з імена ми комсомольців. 
Щойно илаи двох років п’яти
річки виконала фарбу на льнішя 
Герой Соціалістичної і Ірані 
Антоніма Дворсцька. За показ
никами від неї не відстають 

і дві молоді швачки фарбуваль
ного цеху — Тетяна Семенова 
і Валентина Михайлова.

Відома па фабриці бригада 
в’язальниць ІІстра Сокерана 
виготовила понад завдання 

і980 кілограмів трикотажного 
полотна, працює в рахунок кін
ця уервйя. Комсомольсько-мо
лодіжна бригада в’язальниць 
імені Ніни Околіної випереди
ла старших, виготовила 3517 
кілограмів трикотажного по
лін на.

Є план двох років!
Дванадцять молодих робіт

ників Одеського сталепрокат
ного заводу імені Дзержнн- 
ського вже рапортували про 
завершення плану двох років 
десятої п’ятирічки.

Складові успіхів комсомоль
ців — працелюбність і висока 
професійна майстерність, які 
дозволяють кожному з них об
слуговувати більшу КІЛЬКІСТЬ 

голочилбшіх станків, ніж за
плановано.

Комсомольсько- 
молодіжний 
збиральний
Хоча до жпі;в іце далеко, нз 

птахофабриці «Кагарлицька» 
Біляївського району укомплек- 
т ували комсомольсько-моло
діжні комбайнові екіпажі. 
Один З І1Н,Х очолив комсомо
лець Олександр Швець. Мину
лого року юнак домігся найви
щого намолоту в районі серед 
молодих жниварів, які збирали 
врожай на комбайнах «Нива». 
Нинішнього року Олександр 
зобов’язався намолотити не 

- менше і псячі іони хліба.

Минулого ржу комсомолка колгоспу імені Леніна Гавр енської о ра- 
і <>иу Лідія Діирдіева надоїла від кожної коропи понад тисяч кіл«- 
ірамів молока. Нині вона утримує першість у змаганні серед майстрів 
машинного доїння Саврапською району.

На фото: Л. ЛЮРДІЄВХ (крайня справа) серед учпіз Савран- 
ської середньої школи.

Фото В. ЗЕМПОР1Я.

ХЗ И У КОЖНОГО лектора є можливість удоскона
люватись? Це зовсім не зайве запитання, якщо 

йдеться про конкретних людей. Так вважають у Зна- 
м’янському локомотивному депо. До лекторської 
групи тут входять 17 спеціалістів, зайнятих на відпо
відальних ділянках роботи, Протягом кварталу ко
жен із них розробляє одну тему.

Ж СЬОГОДНІ 
ЛЕКЦІЯ

їш
СЛІД

Чому лекції розробля
ють? Адже можна ко
ристуватися готовим ма
теріалом, що значно 
простіше. Лекція — про
цес напруженого індиві
дуального пошуку. Знех
тувати цим правилом, зі
бравши докупи позичені, 
не пропущені черев 
власний внутрішній світ 
думки, — означає напе
ред позбавити себе най
елементарнішого кон
такту з аудиторією.

замислитись...
У локомотивному депо 3 робІГІІНКІп якого щодня хюсь 

пері буває И дорозі, навчилися інікорисговунаїн кожний 
гіручцлй момент Л ІН ІІССІД з ЛЮДЬМИ! під час обідньої непеті- 
іні, перед планіркамн, нарадами, технічними заняттям« за 
кілька хвилин до роботи. Безвідмовно діє чітка система, яка 
найкращим чином аарскнмендувалй сНІ- їм практиці- шо- 
еівторка -день політичної Інформації. щон’иі.... . _Д)ЧІЯ.
чі з агітаторами, (іроблсміїі цикли про радянський спосіб 
,ИЧй',1я’,,с?п?м!С МІІК1'пІ’°лііе становище допомагає принести районна організація товариства «Знання», присилаючи в депо досвідчених лекторій,

Досвід показав, що не менш важливою, ніж кон
такт між лектором та аудиторією, є зацікавленість 
темою, здавалося, чужою. Річ у тому, що в лектор
ській групі існує спеціалізація: машиністові-інструк- 
торові Петру Панасовичу Хомутову, учасникові війни, 
найближчі проблеми патріотичного виховання моло
ді, начальникові відділу кадрів Григорію Івановичу 
Мірошниченку — правова пропаганда, інженероаі- 
7ЄХНОГ.ОГОВІ Віктору Івановичу Молісу — теми куль
тури. Нерідко на лекціях одного з них виникають пи
тання, котрі компетентніше міг би з'ясувати інший. 
Такі питання занотовують і передають за адресою.

Слг-авн, якііі члени лекторської крупи иідіаюп. свою гро
мадянську присірасть, зн.п-нщ нарешті вИьпий час, обо- 
в’іскоро знаходить іінражеііпя у вчгоміїх цифрах, у мать- 
ріе.'їміих Здобутках колективу. Адже дєхсчіне збагачення 
робітників, особливо молодих, с важливим стимулом до під
кіпні пня їхньої іруювої активності.

Ось над чим, іі.’і нашу думку, слід замислитись міськкому 
комсомолу, ставлення якого до лекційної пропатандн як ді
йовою засобу комуністичного виховання молоді нропном 
ряду років було, м’яко кажучи, пасизіїнм

Тепер, коли відчувається деяке зрушення, важливо нра- 
еилт.но низпачіїтії завдання форми роботи і ненині д і ї цьо- 
10 можливості, щоб перст ляпу III колишні позиції.

Ми спробували кількома штрихами розповісіи про 
цікавий досвід, набутий у локомотиацому депо. Га
ною ж простою, розумною, ефективною хочеться 
бачити організацію діяльності лекторсько: групи 
міськкому, Побіжний перегляд її списку переконує, 
що склали його похапцем, без глибокого, ознайом
лення з можливостями, теоретичною ПІДГОТОВКОЮ, 
інтересами запропонованих кандидатур. Поки що 
лише умовним можемо назвати зв'язок і взаємодію 
між міськкомом та комісією по пропаганді знань се
ред молоді районної організації товариства «Знан
ня». А саме тут необхідно шукати розв'язання бага
тьох внутрішніх проблем.

...Можна уявиїи собі, як народжувався цей аль
бом •— дні, місяці, роки, І важко уявити, Бо зддовго 

до того, як запевнитись рідкісними фотографіями — 
літописом революційних діянь, він уже жив у думках 
і пам яті Григорія ГІорфировича Проценка, ветерана 
комсомолу.

Організатори і керівники Знам'янського комсо
мольського осередку 1919—-1920 років, перші комсо
мольці, які пішли захищати Радянську владу з Ьу- 
дьоннівську армію, учасники створення у ЗІіам'яі- 
єьиому паровозному депо бронепоїзда «За владу 
Рад», комсомольці, які вступили в партію у дні Ле
нінського призову, піонерські вожаті 1922— і925 ро- 
юв... Перегорнувши останні сторінки, облич цих лю
дей не забудеш — відкритих, мужніх, чесних. Здас
ться, наче ненароком торкнувся теплого плеча їх
ньої далекої юності.

Революційні, бойові й трудові традиції рідного 
краю — невичерпне джерело тем і задумів для тих, 
хто готується вперше випробувати свої ораторські 
здібності в робітничих гуртожитках, школах, моло
діжних колективах, на агітмайданчиках. Конкретно 
спрямовувати їхні виступи, націлювати на певну ауди
торію, добиватися того, щоб громадське доручення 
переростало в друге покликання, має школа молс- 
догс лектора. Епізодичні семінари, котрі практикую
ться у Знам ямці, виконувати функції такої школи не 
можуть. Не обійтися и без цінних порад, допомоги, 
особистої участі в лекційній пропаганді членів рад-і 
ветеранів комсомолу.

У дні, коли країна готується зустріти знамении- 
ювілей, про це не досить пам'ятати На часі — що
денна, цілеспрямована, творча робота. Тільки вона 
Приведе до успіху в обласному огляді-конкуреї лек
торських груп міськкомів, райкомів комсомолу, ком. - 
тс-тіб- зі правами райкому, присвяченому 60-річмю Ве
ликої /лсЕтіїеаоі соціалістичної революції.

1. ФЕДОРОВА.
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І одразу закипіла робота в Палаш культури залізничників. Завідуюча 
бібліотекск* М. В. КАЛАЧ І бібліотекар Істина ІІІЛЛЯМАИ рало зустріли 
своїх перших читачів. Ірнванпь репетиції в і ургкікніїї. Завжди чітко дів 
центральний пульт управаліпші освітлення і механізації

Фок. і'. ЄИЕЙКПІЛ.

----------------- - 3 сто^о---------- »

ПІСЛЯ НОВОСІЛЛЯ

літо ПІОНЕРСЬКЕ

На вашому

подвір'ї
Літо для школярів означає — «відпочинок?». Одні 

проведу-,ь канікули у піонерських таборах,санаторіях, 
ркскурсіях і похидах, іни.і пої.’гуть ча ec.it> у табори ир.і- ’ 
ці і відпочинку. А ті, хто залишиться в місті? Яким б де 
,’ІІ1П на подвір’ї твого будинку, друже? Від єьоіо.ци ре
дакція починає рсіїд-переьірк',' організації дозвілля 
школярів за місцем проживання І ти. ваш читачу, та- 
к;»ж його учасник, ііаьііііи: до редакції при те. як прово
диш ти вдома свій вільний час. Чи цікаво тобі і твоім 
друзям у піонерській кімнаті при домоуправлінні, чи є 
спортивні і ігрові майданчики біля твого бхдннку, чи 
п|кводяться тут ;.ма:аіін/-, ігри? Редакція просить під- 
ключитися до розмови і.е тільки юних кореспондентів, 
вле й дорослих: працівників житлово експлуатаційних 
і >ктор, членів і гомадських організацій сприяння сім і і 
школі, вчителів, ко іс щольських- ватажків. Позитивний 
досвід чи тосірнй сигнал, ваіпа особигіа пропозиція ч>: 
загальна проблема — до уваги рейдової редакційної 
f-fn:i <кі.:і. Чекаємо лиогів від усіх, хго хоче, щоб каяіку* 

запам’ята.іііся дітворі лороіи:ім, здоровим відпо- 
щшком.

няі», безумовно, ще спита
ють у керівників ЖЕКу 
№ 6. Але чому байдуже 
спостерігали «наступ» ас
фальтових котків на спор

тивним майданчик шефи 
мікрорайону—молоді ро
бітники заводу тракторних 
гідроагрегатів, учні і вчи
телі середньої школи 
№ 14? Чому бездіють до
нині?
Подібна тенденція до «за

морожування» будівництва 
або закриття дитячих ігро-

дс вих і спортивних майда.ччи- 
що ків спостерігається і в де- 

перепису- яких інших мікрорайонах. А 
сонце припікає: незабаром 
літо. Чим зустріне воно ді
тей?

К. БОРИСЕВНЧ, 
голова ради громад
ськості сприяння сім’ї 
і школі м. Кіровограда.

РЕПЛІКА

АСФАЛЬТНИЙ КОТОК.,,
У НАСТУПІ

Всього через півмісяця 
закінчиться навчання і — 
до побачення, школо! 
Здрастуй, літо! Привіт, ка
нікули!

Але для того, щоб від
починок дітвори був зміс
товним, слід подбати про 
нього дорослим. І зазда
легідь. Інакше... Інакше 
станеться те, про що тіль
ки здогадаються працівни
ки міста Кіровограда, від-

позідальні за організацію 
дозвілля дітей за місцем 
проживання. Візьмемо 
тільки одне питання — де 
відпочивати школярам під 
час канікул?

Це вже традиція; у пер
ших числах травня ЖЕКи 
№ 1, № З, N° 4 організо
вували свята вулиць, під 
час яких діти приходили 
на новенькі чи оновлені 
ігрові і спортивні майдан-

ШАЛЕНИМ
СВІТ

„СПРАВА

СТІВЕНА

РАИТА

приклад.
м’яч, луназ 
на вулиці 
ХЛОПЧИКІВ і

Часто 
сміх 

Khis- 
дівча- 
хоро-

ПРОВЕДІТЬ 
У СЕБЕ
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чики. Так було щороку, і 
щоразу працівників назва

них колективів відзначали, 
ставили за приклад. Але 
тільки не цієї весни. Бо 
вже закінчується травень, 
а на подвір'ях будинків 
обласного центру — ні 
змагань, ні часом навіть 
місця, де б можна було їх 
проводити. У Ленінському 
районі заплановано підго
тувати 80 майданчиків для 
дітзори, провести ОГ/1ЯД- 
конкурс їх готовності 
літа, але справи поки 
не пішли далі 
ванна паперів.

Ще гірше становище у 
Кіровському районі. «Як 
може бути гірше — зди
вовано перепитаєте ви, — 
коли в попередньому ви
падку нічого не робило
ся?» А ось так: майданчи
ки для дітвори тут не тіль
ки не готуються, а навіть.. 
зникають.

Ось 
дзвенів 
дітвори 
ській. У
ток був тут для ігор 
ший майданчик. Щороку 
ного реглонтували, онов
лювали, аж доки якомусь 
керівникові не прийшло в 
голову «модернізувати» 
його остаточно. І «модер
нізували». Тепер на місці 
спортивних споруд — го
лий асфальт. Втім, не зов
сім голий. Оскільки Будів
ництво не обходиться’без 
поламок, то нині «модер
нізований» об’єкт зберігає 
з собі риси недавніх пе
ретворень: купи землі і
будівельних відходів, 
рештки огорожі, розбитий 
спортінвентар... Таким і 
стоїть цей «пам’ятник мо
дернізації» сьогодні.

За таке «вдосконален

ДіМ, У ЯКОМУ

віднині так 
ЗВАТИМЕТЬСЯ 
традиційне свято,
ЯКЕ ВПЕРШЕ 
ОРГАНІЗУВАЛИ
І ПРОВЕЛИ
школярі

Великий міський буди
нок — це сотні сімей, сот
ні доль, характерів. Чи 
завжди знаємо ми, з ким 
живемо в одному під’їзді, 
з ким разом ходимо на 
роботу, щоранку стоїмо 
на одній тролейбусній зу
пинці?

Юні жильці будинку 
N2 І по проспекту «Праа- 

д-м» вирішили знайти від
повідь на всі ці питання. 
Дізнавшись, що їх помеш

кання здобуло звання «Бу
динок зразкового порядку 
і чистоти», вони зібрали 
дані про всіх, хто удосто
ївся цієї честі. Підготували 
запрошення — і одного 
дня дорослі і юні зібрали
ся в підлітковому клубі 
«Юність» ЖЕКу № 3 на 
СЗЯТО «Дім, в якому ти 
живеш». Чи треба говори
ти, що цей день приніс 
чимало відкрить. Адже 
учасники свята побачили 
навколо себе не • просто 
жильців з буденними кло 
потами, а людей цікавих 
біографій, корисних про
фесій. Олексій Марковим 
Осипов — ветеран Вели
кої Вітчизняної війни, Ніна 
Соменічна Банникова — 
учительки середньої шко
ли N2 9, Віктор Мефодійо- 
вич Цирора — бригадир 
будівельників комбінату 
«Кіровоградважбуд», Іван 
Федорович Данильченко— • 
токар заводу «Червону 
зірка»... їх виступи слухали 
з великою увагою. Не 
меншим успіхом, втім, ко
ристувалися і пісні, вірші, 
танці у виконанні школя
рів.

Начальник ЖЕКу № З 
М. П. Земляна вручило 
нрвщим жильцям будинку 
грамоти, ДИПЛОМИ, призи. 
А закінчилось свято спор
тивними змагання.ми, ігра
ми. За одностайним поба
жанням учасників «Дня 
будинку» це свято станс 
традиційним.

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. У.іп — К. т. Гімнасти
ка. 9.Зо — Художній фільм 
«Чарівна лампа Лладдіпа». 
11.20 — К. і. «Очсипднс—ней
мовірне». 11.0'3 — Дон. фільми.
14.50 — «Лін знайомимося з 

природою* 15.15 — «Музеії- 
і'.пзіиира О. С . Пушкіна в Лс; 
нінграді». (6.60 — К. т. сМа- 
міяіа школа». 16.39 — К. т. 
Док. телефільм «Начальник 
будови*. 17.30 — К. т. «Твор
чість іоііиу». 16.00 — Новини.
15.15 — К. т. .кЗма'іиоться іру- 
диіці Калузької області». 19.03 
— К. т. «Тиждень Франції» 
на радянському іе.іе.оач■.-пні. 
Телефільм «Ь ізс\ І убозтво 
куртизанок». За одиоймсіпінм 
романом О. 1>а.т.заі-і. 1 серія. 
21.00 — «Чаг». 21.й - К т. 
«Музичне ЖНТГ4». Тележур
нал. 22.40 — к. і. Док. теле
фільм «Г>аткирс*ж:ііі заповід
ник». По закінченій — но- 
иннн.

Ä. НЕСТЕРОВА, 
голова жіночої ради 
ЖЕКу № 3.

м Кіровоград.

ДРУГА ПРОТРАЧУ. 10.00 — 
К. т. «Наша біогріфі.і, Рід 
1914». 11,00 — К т. ІІоіішіи. 
11.15 — ТсяепізРпіи.1 універ
ситет «Здоров'я». 11.15 — Д. г. 
«Найдорожче». Відеофі 'іі.м 
п’ятий. «Дружбою ми здруже
ні». 12.30 — Чемпіонат < !*€.*• 
-з футболу: «Дніпро» — «Ди
намо» (Москва). (Відеоіапис). 
16.35 — «Полтавські 
Репортаж. 16.55 — 
— самодіяльний цирк. 
«Дорогами дружби». 
Реклама, оголошеним. 
Для дітей. Концерт, 
К. г. «Вісті*. 19.30 —

— >1 по нлвіриз би, що такс мож
ливе в Англії,-якби це не сталося лі 
млою самим, — каже студент .Чап- 
I :.:ііерського університету- Стівси 
Раат.
“ЧЦи*.і;і днями на квартиру Ранта 
налетіли переодягнені в цивільне 
співробітники «особливого відділу» 
Ског.іаид-ярду. В результаті «опе
рації •, яку, за свідченням сусідів, 
бт.ю обставлено так, паче йшлося 
про ловіння небезпечного злочинця- 
рецпдивісга, було пил учено особисті 
щоденникові записи, листи, 
графії, а також матеріали 
майбутньої дисертації.

У чому ж вина Ранта? За заявою 
офіційних осіб, мова йде про діяль
ність, що загрожує національній 
безпеці. За повідомленнями преси, 
підставою для такого звинувачення 
може бути та обставина, що Стівен 
І'аі’іг тривалий час віз сугубо діло-

фото •
ного

еє листування з лондонським «ур- 
папістом Данкеном Кемпбеллом, 
який допомагав йому збирати ма 
іеріали для дисертації.

Як уже повідомлялося, Д. Кемп
белла арештували нібито за «пору
шення закону про секретну інфор
мацію». Насправді ж. на 
прогресивної громадськості Велико
британії, він став жертвою полю
вання за активістами «Комітету на 
захист Ф. Ейджі га М. Хозепбол- 
ла» — двох американських журна
лістів, яким загрожує висилка з 
Великобританії за викриття злочин
ної діяльності Ш'У іа інших роз
сіл, служб США.

У спробі неіі іра.'іізуг.атп актив
ність комітету, відзначав щотижне 
вик «Тайм-аут?, за ного \ часниками 
безперервно стежили. З автомашин 
активістів зникали банківські рахун
ки з іменами людей, котрі подавали

думку

комітетові грошову допомогу. Рап
тово «пропадали» записники та осо 
Спсті лисі п. Крім Стіпена Раі’на. ві
зитів представників «особливого 
відділу» Скотлаид-ярду було удо
стоєно багатьох із тих, хто хоча б 
посередньо зв’язаний з діяльністю 
«комітету».

Всі ні факіїї сколихнули громад
ськість Днілії. Судячи з усього,мо
ва йде про явно заплановану кампа
нію. заявйп депутат парламенту 
лейборист Робін Куп. Він назвав 
«справу» Стівона Райіа «жахаю
чою». Разом з іншими парламента
ріями Р. Кук заявив про свій намір 
зажадати від міністра внутрішніх 
справ пояснень у зв’язку з цим та 
іншими подібного роду випадками.

Л. ІПАЛЬІІЄВ, 
кореспондент ТАРС.

Лондон.

ТВОЯ
ГАЗЕТА 

іМОЛОДУй 
' комунар

Продовжується передплата на твою обласну молодіжну 
газету. В будь-якому відділенні зв язку, агентстві «Союздру- 
ку», у листоноші чи громадського розповсюджувача преси ти 
можеш оформити передплату на «Молодий комунар» на 
друге півріччя 1977 року.

Юний друже!
Передплати газету сам і повідом про продовження перед

плати своїм товаришам.

алмазі*.«. 
На скрапі

17.30 — 
І ».(И) —
18.30 — 
кі.оо — 
«Екран

молодих». «Погляд у майбут
ні:», Зустріч студентів з ака
деміком АМН СГСР. директо
ром Інституту нейрохірургії 
А. іі. Ромодановим. 2U.5O — 
«Па ланах республіки». 20.45 
— К т. «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — 3. Черг 
иьиіова — «Земне щастя». Ви
става. В перерві — к. і. По-' 
ВИНИ.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 9.1)0

Попили. 9.10 — К т. І іміїаеги - 
ка. 9.30 — К. т. Мультфільм 
«•Здійснення бажань». 10.(10 —• 
К г. Телефільм «Спитай се
бе». І серія. 11.05 — К. т. Те
лефільм «іїішіі Марки ФрадіД- 
па». 1100 — К. і. Док. теле
фільми. 15.05 — «Навколо сві
ту». «Афрньа». (апаші. 15.30— 
К. г. «Творчість О. Гончаря». 
Н>.15 — К. г. «По рідині краї
ні». «Киргизька І’СР». 16.45— 
К. т. «Москвичі на марші н’я- 
гирічки'-. 17.15 — К. т. «Однії 
за всіх ясі та одного*. 18.00— 
Новини, 18 15 — К. т, «Вірші - 
дітям». 18.35 — К. т. С. Про- 
іоф'кн. Іретій концерт дли 
фортепіано з оркестром. 19.00 
— К. т. - Місга-нобрпгнмн». 
Ленінград — Гавр. І9.-ІІ1 
К. т. Телефільм «Розкоші 
злидні ксртіїзйііок».
21 00 — «Час». 21.30 
>И жкон і піісита.'іьіііоі 
баскетболу: збірна 
збірна Правілії. По 
ні — новини.

і
2 сері«
— К. т. 
кубок з 
СІЧІ’ — 
зикінчен-

Родактор М. УСПАЛЕНКО.
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запрошують ■HcmumumMJ технівсшті, «J4WIMBSOV
Знай-ямське 
технічне училище Ав 2
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

для ПІДГОТОВКИ 
КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРХНСПОРТУ:

слюсарів-електрнків по ремонту електроустаткування 
тепловозів та електровозів (приймають юнаків із се
редньою освітою, віком не менше 17 років. Строк на
вчання — 1 ріс):

слюсарів по ремонту тепловозів (юнаків із серед
ньою освітою, віком не менше 17 років. Строк навчаїі- 
іія — 1 рік);

помічників машиністів електровозів (юнаків із серед
ньою освітою, віком не менше 17 років. Строк навчан
ня — 1,5 року):

помічників машиністів тепловозів (юнаків із серед
ньою освітою, віком не менше 17 років. Строк навчан
ня — 1,5 року);

помічників машиністів тепловозів-електровозів (юна
ків із середньою освітою, віком не менше 17 років.

Строк навчання — 2 роки);
машиністів електровозів (осіб із середньою освітою, 

звільнених v галас із лав Радянської' Армії. Строк на
вчання — 2 роки);

машиністів тепловозів (осіб із середньою освітою, 
звільнених v запас із лав Радянської Армії. Строк на
вчання — 2 роки):

електромеханіків по автоматиці і сигналізації па 
транспорті (юнаків із середньою освітою, віком не мен
ше 17 років. Строк навчання — 2 роки);

електромеханіків зв’язку на транспорті (юнаків із 
середньою освітою, віком не менше 17 років. Строк на- 

I р.чапш: — 2 роки);
чергових по станції 4—5 класів (юнаків і дівчат із 

середньою освітою, віком не менше 17 років. Строк 
навчання — 1,5 реку):

оглядачів-ремо.чтіпгків вагонів (юнаків із середньою 
освітою. віком не менше 17 років. Строк навчання — 
1 рік):

еле-к і помол говів контактних мереж (юнаків із серед
нюю освітою, віком не менше 17.5 року. Строк навчаи- 

I і:я — 1 рік).

Усім учням виплачують стипендію в розмірі, встаиов- 
I ленсму для учнів 111 курсу технікумів, а відмінникам 

навчання — підвищену стипендію. Вихованців дитячих 
І будинків. ДІТСії інвалідів П.'ПШЛЇ і другої груп прнйма- 
I ють на державне забезпечення. Тим. що мають крайню 

потребу, падають місця в гуртожитку. При училищі є 
І їдальня.

Вступнжи подають заяву на ім’я директора училища, 
свідоцтво про народження, документ про освіту, ха
рактеристику зі школи або з місця роботи, довідки з 

І місця проживання і про склад сім’ї, автобіографію, до
відку про стан здоров’я (форма N° 286), шість фото
карт эк розміром 3X4 см.

Всі вступники за наплавленням учинила проходять 
медичну комісію v Зиам’япськіїї залізничній поліклініці.

Випускників закладу направляють на роботу за спе
ціальністю на пітнішемства. всип користуються всіма 

І пільгами працівників залізничного транспорту.
І Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна- 
I м’янчт, вул. Рози Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

НАШІ ШН1 ДРУЗИ
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ПАРТІЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ

ТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ВСТУПАЙТЕ В КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ІІРОФТІ .ХУЧП,ІН
ШЕ №2, ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМЬІ- 
IІАТУ < КІРОВОІ РАДВАЖБУД» — НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навмання училище 
готує столяріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулярів— 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицювальників- 
плитковиків, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у трупах із річним строком навчання — лицювальни- 
КІВ-ПЛИТКС.БИКІВ.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ 
ЩО ЧАЮТЬ ОСВІІУ ЗА Б-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим едягом, триразовим харчуьання/л, підручниками, 
вени одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання б закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий'сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортиений та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої

самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортиєну майстерність 
учні гдосконалюють під керівництвом досвідчених тре
нерів, майстрів спорту СЕСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ни
щих і середніх навчальних закпадів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної осг.іти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, ав гобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, довід
ки з місця проживання і про склад сім'ї, медичну до
гідну (ферма N° 2Б6), вісім фотокарток розміром 
3)<4 см^

Початок занять — з 1 вереси«.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чер-во- 

нозорівська, 23. Телефон 2-38-49.
їхати до училища: автобусами №№ 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця ААічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом N° 2 — до зупинки «ьуддеталь» чи 
«Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське 'технічне училище .V» ®

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
токар по металу,
слюсар-іііструмгііталі.ііик (строк навчання — 18 місяців), 
слюсар механоскладальних робіт по обслуговуванню свсрд- 

лч.-.-і них та агрегатних верстатів (приймають осіб з освітою за 
8 класів).

модельник по і.иготовлеіінк- м'-талевнх моделей.
МГДСЛІ.НІ’К ПО ічп отоплению дерев ІІІЛІХ моделей.
слюсар по ремонту нромисло.юіо устаткування (строк навчан

ня — 10 місяців і 18 місяців),
столяр,
електрозварник.
електромонтер по експлуатації промислового устаткування.

На всі спеціальності приймають юнаків і дівчат, які 
мають освіту за 10 класів, віком до 25 років На'спеці- 
а.ті.пості «Електромонтер» та лскірозварпик» міпі- 
малі.іпій рік для всіупш’.ків — 17.5 року.

Строк навчання — то місяців. Д ія воїнів, звільнених у запас, 
строк гавчапня — 7.5 місяця.

ІС'і гі.ів. яі.і мають освіту за я-9 к.".ч’ін. пдгйм.'ютт, на спспі- 
а. ьнсеті <слюсар» і -столяр* .з річним стиоьоч напч.знігя.

І ст і.т „іочі м виплачую ті. стипендію в рої’.іірі ЗО карбованців на

місяць, відмінникам навчання — 37 крб. 50 хоп.. воїнам, зпіль- 
исіч'М у .запас. — -70 карбованців.

За г.ііксіїані в иронесі шірооппчої практики роботи учням до
датково до стипендії • нараховують 33 проценти від заробленої 
суми.

Кожний учень може поєднувати навчання в учи пінні з навчан
ням на підготовчих курсах для вступу до інституту. а також на
бутії при організації ДГСААФ військово-технічних спеціаль
ностей.

Ті. що закінчать училінне з відзнакою, мають право вступати 
на вечірній відділ інституту поза конкурсом.

Час паїчаїіня ь училічці .зараховується до трудового стажу.
Де училища молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працкмоті. такі гуртки: хоровий, танцюваль

ний. художньою слова, духовий, естрадний, технічної творчості, 
стрілецький, парашутний та електротехнічний, спортивні секції.

ПОЧАТОК ЗАНЯТЬ З 1 ВЕРЕСНЯ.
ПРИЙМАННЯ ЗАЯВ - З I ТРАВНЯ.
Вступники подають заяву-, документ про закінчення іпноли. 

свідоцтво про народження або паспорт, довідки а місця проЖЙ- 
^іапня і про склад сім'ї, військовий квиток, характеристику зі 
школи, автобіографію, б фотокарток (З;<■! см). пріипіспс- сві- 
доптво і довідки про шсплсінні та аналізи.

Звертатися ііз адресу: м. Кіровоград, вул. Декабрис
тів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20, 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.

К і рокогра тськс п в»о фес і й ке 
торговельне училище
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
УЧНІВ НА 1977-1978

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

продавець продовольчих і промислових товарів (па 
базі 8 і 10 класів).

касир продовольчих і промислових товарів (па ба
зі 10 класів).

Приймання документів — з 15 травня по ЗІ серпня.
Строк навчання: на базі 8 класів —2 роки; на ба

зі 10 класів — 1 рік.
До заяви па ім’я директора вступники додають 

атестат або свідоцтво ппо закінчення школи (оригі
нал). свідоцтво про народження (копія), довідку про 
стан здоров’я (форма V» 285). довідку з місця про
живання. 4 фотокартки (розмір 3X4 см).

Учнів приймають без екзаменів. Особи, зараховані 
до училища одержують стипендію в розмирі 32 крб... 
а воїни звільнені в запас. — 60 крб. на місяць.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Василина, 5. 
Телефони: 4-14-83, 4-14-85.

Д митрі ісеькс вередив СИТУ Лв
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

тракторист-маиншіст широкого профіпю з до
датковою кваліфікацією слюсаря (строк навчання для 
тих, хто закінчив вісім класів, — 3 роки);

тракторкст-машиїїіст 3-го класу (приймають осіб віком не 
менше 17 років, строк навчання — 1 рік);

тракторнст-машипіст 3-го класу (строк навчання для тих. 
хто закінчив 10 класів, а також зві.чьі.ених із лав Радян
ської Армії — 8 місгців).

Юнаків і дівчат, які вчаться 3 роки, забезпечують 
’стипендією, вихідною і робочою формою одягу три- 
разорим харчуванням, тих, хто має потребу — гурто
житком.

Ті, хто успішно закінчить училище, набувають спе
ціальності, одержують диплом про середню освіту і 
направлення па роботу.
Учням, які знаться 10 місяців, виплачують ст’іпсп- 
Лііс г. розмірі 96 крб. на місяць: 1 рік — видають фор
му. забезпечують безплатним харчуванням, виплачу
ють стипендію.

Всі учі.і В період проход 'Кения виробничої практики одер
жують 100 процентів заробітної плати. Час іьів іаііпп в учи
лищі зараховуєте-і до трудового стажу. відмінників навчан
ня направляють в індустріально-педагогічні учбові заклади 
системи проФтехосвіїи.

Печаток занять з І вересня.

Вступники подають тляку. документ гро освіту. СВІДОЦТВО 
про дароджсічія. медичну довідку (форма .V? 286), хап.ткге- 
Тистину лі інколи або л останнього місця роботи, довідки з 
місця прожиг-ян ія і пі'о склад сім’ї, автобіографію, шість 
фотокарток розміром ?Х4 см

ПрнйМс’иня документів — до 1 вересня 1977 року. 
» /

Адреса училища: Кіровоградська обл., Знам’ян- 
ськиіі район, с. Дмитрівна, Шамівськс п/б.

ДИРЕКЦІЯ.
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НАБИРАЄ УЧНІВ
HA 1977--1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
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Муляр 1 рік 2 роки
Тесляр 1 рік 1 рік
Шгукгтур 1 рін 1 рік
Муляр-мснтсжник 1 рік 2 роки
Шїукатур-лицісвйльник-

плитковик 1 рік 2 рони
Аташиніст бульдозера, скрепера.

грейдера причіпного 1 рік 2 рскєі
.Машиніст екскаватора 1 рік 2 рони
Машиніст автогрейдера,

автоенрепера 1 рік 2 роки
Слюсар-сантехнік 1 рік 2 роки
Монтажник по монтажу ста-

левих і залізобетонних 
конструкцій — електро
зварник і

Юнаків і дівчат ріком 15—20 
Г—10 класів приймають па

1 2
ОСВІТОЮ 39 

муляр.

рони

316050. ГСП, Кіросоград 50, вул Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жипя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-Є7.

БК 19129, ' Обсяг 0,5 друк, врк,

Друнарня їм. Г. М. Димитрова 
обласної о управління у справах видавництв, 

поліграфії і кннжкозої торгівлі, 
м. Кіровоірад, вул. Гліики, 2.

Індекс 61197. Зам. №212, -Тираж 60 G90,

рік 
років з 

спеціальності: 
тесляр, штукатур, муляр-моіігажник, ш гукатх р-лншо- 
г.альиик-плитко.зпк, монтажник по монтажу сталевих 
і ..'Гілізобетошіих конструкцій — електрозварник.

Приймають також воїнів, звільнених у запас із лав 
Радянської Армії. їм виплачують стипендію в розмірі 
75 карбованців на місяць. Строк Иттвчанш- — 8—10 
місяців.

Випускників училища направляють на роботу в 
міста Олександрію, Спігловодсі-к. Кіровоград, Дні
пропетровськ, Кривий Ріг та інші.

Учні" перебупаюі ь на повному державному забез
печенні. іногороднім надають місця в гуртожитку.

Під час і'Вробничої практики учні одержують 33 
процептн заробітку.

При закладі працює школа робітничої молоді (9— 
10 .класи).

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву па ім’я директора, авто

біографію. паспорт або свідоцтво про народження, 
ї.окуменг про освіту, довідку з місця проживання із 
зазначенням складу сім’ї, характеристику .зі школи, 
три фотокартки розміром 3X4 см три фотокартки 
розміром 6X8 см.

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія селище Димитрове, вул. Трудових резер
вів, 23. « » і і э

ДИРЕКЦІЯ.
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