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Тетяна ЧсСаник приіішла працювати на Кіровоградський завод друкарських машинок 
три роки тому. Зараз вона досвідчена робітниця. Слюсар-складальник, комсомолка Тетя
на Чебаиик, як і вся молодь заводу, несе почесну трудову вахту на честь 60-річ'ві 
Жовтня.

На фото: Тетяна ЧЕБАНИК. Фото В. КОВПАКА.

РАДЯНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ
ПЕРЕГОВОРИ

РАМБУЙЄ. 20 червня тут почались пе
реговори Генерального секретаря Ш< 
КГ1РС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєва з Президентом 
Французької Республіки В. Жіскар д'Ес- 
тевом.

.'1. І. Брежнєв і В. Жіскар д’Естен роз
глянули ряд вузлових питань дальшого 
розвитку радянсько-французьких відносин 
і обговорили можливість укладення нових 
великих угод.

У ході переговорів було відзначено, що 
радянсько-французькі відносини розви
ваються плодотворно в інтересах обох 
країн і народів, і висловлено впевненість 
у тому, що радянсько-французьке співро
бітництво -чекає добре майбутнє.

При обговоренні міжнародних проблем 
було порушено питання, важливості бо-ВІЗИТ Л. І. БРЕЖНЄВА У ФРАНЦІЮ

ПАРИЖ. (ТАРС). Генеральний секретар 
ЦК КПРС, Голова Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєв прийняв 21 червня 
в радянському посольстві у Франції чле
нів груп франко-радянської дружби На
ціональних зборів і сенату, а також пре
зидентської ради товариства «Франція — 
СРСР».

Між Л. І. Брежнєвим, французькими 
парламентаріями і керівниками товари
ства «Франція — СРСР» відбулася тепла, 
дружня розмова.

ПАРИЖ. (ТАРС). Одна з центральних 
площ французької столиці носить ім я 
Шарля де Голля. В центрі площі височить 
тріумфальна арка. Під прольотом арки 
знаходиться національний пам’ятник — 
могила Невідомого солдата, на якій го
рить Вічний вогонь.

21 червня в другій половині дня сюди 
прибув Генеральний секретар ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної Ради СРСР

ротьби проти розповсюдження ядерної 
зброї. Сторони підкреслили свій твердий 
намір проводиш політику перозповсіод- 
ження ядерної зброї і сприяти дальшому 
розвиткові міжнародного співробії питва 
у цій галузі.

Були також розглянуті питания даль
шого розвитку співробітництва у галузі 
мирного використання ядерної енергії.

Л. І. Брежнєв і В. Жіскар д’Естен грун
товно розі тянули питання про закріплення 
і дальше поглиблення розрядки міжнарод
ної ііапружсно< ті й підкреслили рішимість 
СРСР і Франції йти цим шляхом і далі 
в своїй зовнішній політиці.

Переговори проходять у конструктивно
му дусі, в атмосфері- взаєморозуміння і 
дружби.

(ТАРС).

Л. І. Брежнєв у супроводі прем’єр-мі
ністра Франції Р. Барра.

Л. І. Брєжнєв поклав до могили Неві
домого солдата вінок. На стрічці вінка на
пис: «Невідомому солдату. Генеральний 
секреіар Центрального Комітету Кол^у- 
ністичної партії Радянського Союзу, Голо
ва Президії Верховної Ради Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік Л. І. Бреж
нєв».

ПАРИЖ. (ТАРС). Того ж дня увечері 
Президент Французької Республіки В. Жіс
кар д’Естен дав в Єнісейському палаці 
обід на честь Генерального секретаря 
ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брєжнєва.

З промовами на обіді виступили В. Жіс
кар д’Естен і Л. І. Брежнєв.

Пром.ови В. Жіскар д Естена і Л. І. Бреж
нєва присутні вислухали з великою увагою 
і зустріли оплесками.

Обід пройшов у теплій, дружній обста
новці.

ез; ЧИЯ»

Бути вірними
Молодь приймає до неухильного ке

рівництва виконання рішення травне
вого (1977 р.) Пленуму ЦК КПРС, поло
ження і висновки, викладені на Пленумі 
в доповіді Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва, одностай
но схвалює проект Конституції СРСР. Це 
підкреслили учасники пленуму ЦІ< 
ВЛКСМ', який відбувся 21 червня в 
Москві.

З доповіддю «Про проект Конституції 
Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік і завдання комсомолу, що випли
вають з доповіді товариша Л. І. Брежнє
ва на травневому (1977 р.) Пленумі ЦК 
КПРС» виступив перший секретар ЦК 
ВЛКСМ Б. М. Пастухов. Комсомольці, 
юнаки і дівчата нашої країни, як і всі 
радянські люди, сказав він, з почуттям 
величезної гордості за любиму Батьків
щину сприйняли рішення Пленуму ЦК 
КПРС, доповідь на Пленумі товариша
Л. І. Брежнєва, проект нової Конституції. 
З палким схваленням зустріли бони
обрання Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша Л. І. Брежнєва Головою 
Президії Верховної Ради СРСР.

►

Проект нової Конституції, розробле
ний відповідно до настанов XXV з’їзду 
КПРС, підкреслив доповідач, наочно 
свідчить про дальше зміцнення соціа
лістичної держави, послідовний розви
ток соціалістичної демократії. У проекті
підкреслюється, що КПРС — керівна і 
спрямовуюча сила радянського суспіль
ства, ядро його політичної системи, всіх

З ПЛЕНУМУ
державних і громадських організацій. 
У партійному керівництві — невичерпне 
джерело сили і міцності комсомолу, за
порука його нових успіхів.

Проект Конституції пройнятий безмеж
ним піклуванням про підростаюче поко
ління. Радянська держава гарантує такі 
надзвичайно важливі права, як право на 
працю і вибір професії, безплатну осві
ту, право на житло, охорону здоров'я.

Кожна радянська молода людина мо
же одержати будь-яку з професій і спе
ціальностей, має всі можливості для під
вищення кваліфікації. Більш як 90 про
центів молодих робітників вступають у 
трудове життя, маючи середню освіту.

Найяскравішим свідченням високого 
довір’я до молоді є право бути обрани
ми до найвищих органів народної влади 
після досягнення 18-річного віку.

З почуттям високої відповідальності 
сприйняли юнаки і дівчата надання Ле
нінському комсомолу поряд з іншими 
громадськими організаціял\и права зако
нодавчої ініціативи, широкої участі у 
вирішенні політичних, господарських і 
соціально-культурних питань. Ці важливі 
положення відображають процес зро
стання ролі ВЛКСМ у житті радянського 
суспільства, ще вище підносять його ав
торитет і значення як самодіяльної гро
мадської організації молоді.

партіїЦК ВЛКСМ
Доповідач докладно спинився на зав

даннях комсомолу в зв’язку з обгово
ренням проекту Конституції. Він під- 
нреслив, зокрема, що ця кампанія по
винна стати могутнім стимулом дальшо- 
ю підвищення трудової і політичної 
активності молоді в боротьбі за успішне 
виконання історичних рішень XXV з’їзду 
КПРС, планів другого року десятої п я- 
тирічки і п’ятирічки в цілому.

ЦК ЛКСМ союзних республік, крайко
ми і обкоми комсомолу повинні зробити 
все, щоб підтримати трудовий ентузіазм 
/голоді, розширити і поглибити рух «П я- 
тирічці ефективності і якості — енту
зіазм і творчість молодих!», сприяти ще 
активнішій боротьбі комсомольців і мо
лоді за право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу Центральному Комі
тетові КПРС до 60-річчя Жовтня, праг
ненню молодого покоління відзначити 
ударну вахту «60-річчю Жовтня — 60 
ударних тижнів» самовідданою працею, 
відмінним навчанням, зразковою вій
ськовою службою.

ЦК ВЛКСМ вважає за доцільне провес
ти у вересні 1977 року в усіх первинних 
комсомольських організаціях ленінський 
урок «Я — громадянин Радянського 
Союзу», присвятити чергові теми моло
діжних суспільно-політичних читань но
вій Конституції СРСР.

Леніна
На пленумі виступили ткаля Смолен

ського льонокомбінату депутат Верхов
ної Ради СРСР г. М. Єлисєєге, тоакторист 
колгоспу «Комсомолець» Ставрополь
ського краю В. І. каков, перший секре
тар ММК ВЛКСМ В. М. Мішин, перший 
секретар ЦК ЛКСМ України А. 1. Кор- 
ніснко, голоеа КМО СРСР Г. 1. Янаєв та 
інші. Учасники пленуму запевнили, що 
Ленінський комсомол, молода гвардія 
будівників комунізму самовіддано боро
тиметься за виконання рішень XXV з’їз
ду КПРС, гідно зустріне 60-річчя Велико
го Жовтня. Всі юнаки і дівчата візьмуть 
активну участь в обговоренні проекту 
Конституції, завжди і в усьому будуть 
вірні справі партії і народу, заповітам 
великого Леніна, віддадуть усі сили, 
знання і енергію благородній справі ко
муністичного творення.

З великим піднесенням прийнято ві
тальний лист Центральному Комітетові 
КПРС, Генеральному секретареві ЦК 
КПРС, Голові Президії Верховної Ради 
СРСР товаришеві Л. І. Брежнєву.

Пленум розглянув організаційне пи
тання. Секретарем ЦК ВЛКСМ обрано 
А. В. Федулову.

У роботі пленуму взяли участь перший 
заступник завідуючого відділом органі
заційно-партійної роботи ЦК КПРС 
М. О. Петровичев, заступник завідуючо
го загальним відділом ЦК КПРС В. І. 
ЛобусоЕ.

(ТАРС).
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ОДРАЗУ після опублікунашгя у 
•пресі проекту пової Конститу

ції СРСР, винесеної па всенародне 
обговорення, в багатьох комсомоль
ських організаціях району відбули
ся мітинги. Б прийнятих резолюціях 
молодь заявляє про одностайну під
тримку внутрішньої і зовнішньої 
політики партії, її Ленінського 
Центрального Комітету на чолі з 
Генеральним секретарем Л. і. БРЄЖ
НЄВИМ.

Наш знаменитий земляк бригадир 
тракторної бригада колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС, депутат Верхов
ної Ради СРСР, двічі Герой Соціа
лістичної Праці, член Конституцій- 
пої комісії Олександр Васильович 
Гігалоа відзначив, іцо через весь 
проект нової Конституції червоною 
ниткою проходить глибока повага 
до людини праці, турбота про те. 
щоб зробити життя радянських лю
дей lire кращим і щасливішим. 
Особливо глибокий зміст має поло
ження Основного Закону про те, 
іцо саме громадсько-політична ді
яльність та її результати визнача
ють становище людини у нашому 
суспільстві.

Понад 1000 молодих виробнични
ків, всі комсомольсько-молодіжні 
колективи району викопують свої 
зобов’язання до ювілею Жовтня. За 
себе і за героя революції працюють 
комсомольсько-молодіжні колекти
ви колгоспів «Дружба» та імен: 
Шевченка. Ніші па ударній вахті 
десятої п ятирічки в районі працю
ють 860 молодих механізаторів 346 
тваринників, 1877 робітників, Воло
димир Стензя з колгоспу імені 
Леніна на тракторі МТЗ-5 домігся 
ссредньозмінпоґо виробітку' 13,3 
гектара, зекономив 901 кілограм 
пального, 1152 карбованці на ремон
тах і став кращим трактористом ра
йону. Комсомолець нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра
пора.

Свідченням турботи нашої партії 
про молодь служить той факт, що

*1 ■■ їв—— 

лише за роки десятої п’ятирічки 
77 молодих виробничників району, 
були нагороджені орденами та ме
далями Батьківщини.

Паша орденоносна комсомольська 
органі циця, яка об’єднує 4,5 і псячі 
юнаків і дівчат, у порівнянні з 1950 
роком виросла на 3,3 тисячі чоло
вік, або майже у 3.5 раза. Ніші різ
ними ділянками роботи у районі ке
рують 660 членів В.'ІКСМ. Чотири 
десятиліття тому, під час прийняття 
І.ШІІ чинної Конституції, ЦІ цифри 
були незмірно 
меншими. Все це 
свідчить про 
значно зрослу 
роль Ленінського 
комсомолу1 у ви
рішенні пародпо- 
господарсь к к х 
завдань. Молодь 
району з вели
чезним схвален
ням сприймає 
рядки проекту, 
що відобража
ють зростаючу 
роль комсомолу 
та масових орга
нізацій.

Комсомольцям 
надається право 
законодавчої іні
ціативи, участі у 
вирішенні політичних, господар
ських і соціально-культурних пи
тань. Цим самим ще раз підкрес
люється, що загальнонародна дер
жава враховує інтереси всіх со
ціальних шарів і груп населения. 
Конкретним підтвердженням одно
стайного схвалення проекту Консти
туції СРСР, висловленого молоддю 
району, стане Всесоюзний комсо
мольсько-молодіжний суботшік. Цей 
день понад 5,5 тисяч юнаків і дів
чат району ознаменують високопро
дуктивною, ударною комуністичною 
працею. Буде вироблено продукції 
приблизно па 25 тисяч карбованців.

Радянська молодь відіграє все 
більшу роль у грсмадсько-політкч- 
і.-ому житті, в управлінні країною. 
Серед делегатів Повоукраїпської 
районної, міської і сільських Рад 
депутатів трудящих — 257 осіб ві
ком до 30 років, тобто майже кож
ний третій. Якщо за ніші чинною 
Конституцією право бути обраними 
у Верховну Раду СРСР мали тіль
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ки особи, які досяглії 23 років, а у 
Верховій Ради союзних ресиуб іік— 
21 року, то тепер пропонується на
дати таку можливість усім радян
ським громадянам з 18 років. Цс 
вияв високого довір’я молоді.

Молоді депутати ігашого району 
беруть активну участь у вирішеній 
важливих пигаш» нашого жнгтд. Бі- 
ра Гетьманенко після закінчення 
111.У працює маляром міжколгосп
ної будівельної організації. Колек
тив її бригади здає з високими оцін

управління суепі-".сгвомі ' 3-. пр-.ь'шя.- 
Копсиїтуїііі у Верхов.:. Р ІД’. ‘СРС5 

. бу
високий

ками всі об’єкти. Віра — депутат 
міської Ради, кандидат у члени 
КПРС.

Юнаки і дівча і а, обговорюючі ’, 
проект Конституції, зобов’язуються 
працювати ще краще і старанніше. 
«Зеленим жнивам -- комсомольську 
турботу!» — під таким девізом ве
деться піші заготівля кормів для 
громадського тваринництва. 61 ком
сомольсько-молодіжний агреї ат, 
майже 209 транспортних екіпажів— 
ось тей ударний загін, який комсо
мол посилає на жнива.

Ми обговорюємо Основний Закон 
нашого житія У цьому—наша гор
дість, наше велике щастя, бо ми 
не тільки творці матеріальних благ, 
але й усього духовного потенціалу 
країни, активні будівники комуніс
тичного майбутньої о.

О. ІЩЕНКО. 
другий секретар Новоукраїн- 
ського райкому комсомолу.

ПОЧЕСНИЙ
ОБОВ’ЯЗОК

ЛиН.ІГВСЯ ТІЛЬКИ один ЄКЗЗМ2Н, Я Т'їМ — ВИПусКіІІІЙ 

інститутський б і і і... Здрастуй, жим я вчителя! 
Здрастуй, педагогічна нщ о! Ми приходимо до тебе— 
молоді посланці Кіровоградського педагогічного ву
зу — з високим наміром бути чесними сіячам,і роз\ч- 
гою, доброї О, ВІ І.ІОГО.

Печаток нашої трудової біографії буде ознаменова
ний важливою подією в житті радянського народу — 
прийняттям нової Конституції СРСР. І радісно усві
домлювати нам, молодим, що Основний Закон Крайні 
Рад сгоїть на члт-.’х інтересів юні, що нам відкриті 
небачено широкі мсжливості для фізичного і духов- 
ного розвитку. У час. коли мільйони ровесиикі-і за 
р'.бежем лишаються без роботи, коли молоді люди в 
і раїпах капіталу-, вийшовшії з навчального заклад.-, 
не можуть працювати за спеціальністю, ми обгово
рюємо Закон, який дає всім громадянам країни пра
ві: на труд. 1 це право гарантується державою. Ра
дянській молоді відкрито ще ширший, ніж раніше, 
шлях до 
тям пової
і Верховні Ради союзних республік будуть обн- 
І-г.тися вісімнадцятирічні* Чі; ч? ві:и-кнй це 
прояв довір’я до молоді3 Згадаймо для пр к.ли ’.у, що 
у країні — флаїмані так званої західної демокра
тії — Сполучених Штатах Америки, до вищого зако
нодавчого органу можуть обиратися тільки особи, які 
досяглії 25-річпого віку.

Наша Конституція гарантує кожній людині пр^.-.р 
її: освіту. Приємно бачнії:, як з року в рік кращають 
класи і кабінети середньої школи Аі» 5 міста Кірово- 
іріла. котру я закінчила. Підносяться поверхи ііоіо- 
будев на території нашого педагогічного інституту. 
Стипендія, гуртожитки, чудові умови для пазчаш.а’і 
відпочинку... Для йене, дочки робітника, як і для всіх 
моїх ровесників, і в школі, і в інституті було створено 
все, аби мі- набули широких знань, стали хорошими 
сиеиіа.іістами.

З гордо піднесеною головою йдемо ми. у самостійне 
життя. Бачимо своє майбутнє, впевнені у ньому Тому 
хочеться сказати і про '.•вящеппнп обов’язок, якай має 
іідчуватп кожен громадянки Країни Рад, отримуючи 
широкі права відображеаі в проекті нової 
Конституції. У нашій країні доведено п-і практиці ве
лику життєву силу ідей мзркензму-леніїїізму, ідей 
комунізму і соціалізму То чому б не поставити но
шеним обов'язком гію.'шдяпиііа СРСР — обов'язок 
захищати чі.стогу комуніст.ічшіх ідей,' вважати їх 
исковою гро.мадяисі кої гідності людшш Країни Рад?

Пропоную допов піти статтю- 62 проекту чової Кон
ституції, яка чіпається так: «Громадянин СРСР зо- 
бов’язгний оберігати інтереси Радянської держави, 
сприяти зміцненню її могутності і авторитету? такими 
словами «...і боротися за утвердження ідей марксиз- 
му-ленінізму, комуністичної ідеології — основ« гро
мадянської рдності радянських людей».

II. ВАРАКУТА, 
студентка Кіровоградського педагогічного 
інституту.

ОАЙПРИЄМНІША подія в житті кон- 
■■ структера — це коли па кресленнях 
з’являється останній підпис. Як дозвіл 
на право бути чи не бути ного творінню. 
З’явиться «автограф» проти лтконічіїої 
графи «Голошиїй конструктор» — і як 
юра з плечей. Але скільки переживань 
передують цьому?.. Техніка величезними 
кроками йде вперед. Тож час. і тільки 
час — головний цінитель уміння моло
дик едісочів.

Знають ціну йому молоді конструкто
ри головною спеціалізованого конструк
торського технологічного бюро по про
ектуванню посівних та комбінованих ма
шин. Адже їм якоюсь мірою «па п’яти 
наступають» колеги суміжної тракторо
будівної галузі. І поки що воші, чого 
Іріха таїти, не в ногу з ними йдуть. До 
потужних тракторів сьогодні потрібні 
широкозахватні, зручні і мапеврепі в 
|юботі сівалки. А таких машин вони, 
молоді конструктори, придумали ще 
не так багато. Гож намітили завдання— 
обов’язково стані господарями часу.
.. А відтак насиченими зробили робочі 
дні. Особливо відтоді — і це помітили 
в усік відділах — як почалася творча 
трудова вахта під всесоюзним девізом: 
«60-річчю Великого Жовтня — 60 удар
них тижнів!» Події кількамісячної дав- 
носії здаються тількп-по вчорашніми. 
Так, ніби вчора відбулися ті пам’ятні 
загальні комсомольські збори. Чим па
м'ятні? Адже з квітня часу збігло чима
ло. Просто рішення тих зборів чинні й 
понині.

Спочатку у відділі пергпектіївііпк розробок 
4-І комсомольців і молодь, що нори.ч я ними 
працювала, взяли соціалістичне тобоа’нтапн« 
ца юаііейиий рік; розробиг.і конструкцію 
зчеплення для двох сівалок нового тину — 
СУПН-0 чи СУПІІ-8. Це знач же « плані за-

ЖОВТНЕВА« 
ВАХТА 
КОМСОМОЛУ

КОНСТРУКТОРИ
дожоленіїя СІ.ОЮДІІІНІНІХ вимог розвитку' сіль
ськогосподарської техніки. Молоді конструк
тори зобов'язалися закінчити розробку при
строю в такпіі термін, щоб виробництво його 
почати раки із серійним випуском нових 
пневматичних сівалок. У кого виникла ця дум
ка—важко уточнити. Так буває, коли за спра
ву вболівають колективно. Але під імені ко
лективу відділу перспективі:»-і розробок ве
дучий інженер, заступник секретари комсо
мольської орі анізації ДСКТІ» Олександр Ка- 
бачепко тоді на відкритих комсомольських 
вборах у квітні сказав:

— Ми закликаємо виготовлення зчеп
лення для спарених пневматичних сіва
лок від креслення до запуску у вироб
ництво ВЗЯТІ! під комсомольський конт
роль!

Так на ювілейній вахті па честі. 60-річ- 
чя Жовтня в соціалістичному змаганні 
народилася ініціатива, яка нерозривно 
зв’язала молодих конструкторів ? моло
дими робі тиками заводу «Червона 
зірка».

Сьогодні ініціатори тримають голов
ний екзамен па право бути хазяїном сво
го слова, бути господарем свого часу.

Зііімас з кульмана останнього аркуша

РЕПОРТАЖ

ЧЕРВОНОГО

ТИЖНЯ

ватману Галина Гаркуща. Одна із тих, 
чотирнадцяти. Останнє креслення колек
тивного завдання. Від чого, мабуть, і 
хвилюється, ніби ось зараз вирішиться, 
чи щасливий білет їй випаде на екзамені.

— Останній, — все так же обережно 
кладе ваімап па стіл перед завідуючим 
сектором В. О. Малючепковвм і засти
гає в чеканні.

У то хвилину у відділі немає байду
жих до того, що ві їбхлається за столом 
завідуючого сектором. Ііайзайняііші ві
дірвалися від креслярських доиіс-к — 
погляди всіх схрестилися на Галині і Ва- 
лерієві Олексійовичі Галині випало під
сумувати час, виграшні V самих себе. Аж 
цілих десять робочих днів! Зрозуміли це, 
коли побачили, як Валерій Олексійович 
поставив підпис па Галининому креслен
ні. Перший підпис на сходинках до 
останнього рішення голосного конструк
тора. Перший підпис напередодні най
приємнішої події в житті творця нової 
машини. А цього разу — в житті цілого 
колективу молодих конструкторів. Тож

ка 

слова дотримали і перед собою, і перед 
молодими черзопозорівцямн. Відтепер до 
робітників перейде естафета в змаганні.

Обідньої перерви н лабораторному корпусі 
і.июв перегляд короткометражного докумен
тального фільму, присвяченого народженню сц 
валки, яка працює за зовсім новим, більш 
ефективнішим принципом. Уважно слідкують 
за кадрами молоді конструктори з відділу 
перспективних розробок — це з цими машн- 
•>амн ноаніїен «праціоваг»» їх пристрій. Ось- 
на «кралі дпічі Герой Соціалістичної Праці 
у. в. Ііта.тои .оіля покої сіва.тни. Першу еес- 
л2,.^5-,ІТоІЬі,у машину, випробували в його 

‘д‘.’ а,,агпп*’ хлібороб задоволений-. «Хо- 
ни» ? ™аЛКа’ ~ г;,а°Рить вій, - на такій ма- 
ІГ •>» ,'р,ац(оаат.‘!. можна». В скупих словак 
копстоуктопаХЛ'|б0₽<>6а ~ .‘»•""•«Щ’ ыШиа для 

2Ра* мнможолі не эднп подумав: 
про паш пристрій таке по»іутл..л.

...Иаспчрці будні у комсомолі ців та 
молоді ДСК1 Б. Подіями не лише за 
креглеиня1мн. як бачимо.. Ось і того дии 
о сімнадцятій годині відбувся мітинг, 
присвячений опуб.чікувапшо проекту но
вої Конституції СРСР. Пристрасно лу
пають з трибуни слова гордості за свою 
країну, де тільки й могла з’явитися най- 
дсмокоатпчпіпіа Конституцій, слова по
дяки рідній партії, Радянській владі за 
піклування про громадян Країни Рад. 
Схвильовано цитує статтю 4Ї проекту 
Основного Закону комсемолещ.. іижене^- 
конструктор Володимир Баранов: <1 ро* 
мадяпам СРСР відповідно до цілей ко
муністичного будівництва гарантується 
свобода наукової, технічної і лУДОікпьої 
творчості...». «...Відповідно до цілей кому
ністичного будівництва». У пін відповід
ності не так давно у відділі перспек
тивних розробок ДСКТБ створили нову 
групу копструк горів д ія розробки нової 
сівалки.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

м. Кіровоград.

Під керівництвом Кому
ністичної партії наша Бать
ківщина вступила в нозий 
період свого розвитку ---
період розгорнутого будів
ництва комунізму. Могутня 
сучасна промисловість, ви- 
сокоорганізозане колектив
не господарство, наявність

численних загонів кваліфі
кованих кадрів в усіх галу
зях економіки і культури, 
непорушна морально-полі
тична єдність і дружба на
родів СРСР—ось той грунт, 
спираючись на який партія 
висунула завдання розгор
нутого будівництва кому
нізму.

Наприкінці січня — почат
ку лютого 1959 року від
бувся позачерговий XXI 
з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу, який 
підбив підсумки соціалістич
ного будівництва а нашій 
країні. З'їзд намітив завдан
ня по розвитку народного 

господарства на сім років 
(1959—1965 рр.).

Рішення з їзду відкрили 
широкий простір творчій 
ініціативі і самодіяльності 
молодого покоління та його 
авангарду — ВЯКСМ. Ве
личні плани побудови ко
мунізму зумовили появу 

нової вищої форми соціа
лістичного змагання — зма- 
гання за звання бригад (ко

лективів) і ударників кому
ністичної праці. Влітку 
соку за це почесне звання 
боролися 25 тисяч молодіж
них бригад, ланок « 
ниць нашої республіки.
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ОРГАНІЗАЦІЇ

Ще раз про дитячі майданчики обласного центру
ПЕРШУ, про враження 

** приємні.
Саме -ані враження ви

несли ми після відвідин ди
тячих майданчиків жеку 
№ 4. І на вулиці Леніна, де 
розташований центральний 
ігрозий комплекс, і на вули
цях Дзеожинського, Воло
дарського, Карабінерній, де 
містяться звичайні маидан- 
чики, у дітей є місця, де 
можна пограти у м’яча, по
тренуватися, просто побіга
ти. Майданчики для ігор 
влорядкозано, забезпечено 
інвентарем. Заслуга в цьому 
не тільки працівників назва
ної житлово-експлуатаційної 
контори, але й шефів із за
водів «Червоний Жовтень», 
«Червоний дзеркальник», 
«Цукрогідромаш» та деяких 
інших підприємств. Коли б 
ще із названих колективів 
до дітей у піонерські кімна
ти жеку прийшли керівники 
гурткіз. вожаті зведених 
піонерських загонів, рівнем 
шефської турботи можна 
було б бути повністю задо
воленим.

Територія, -яку обслугову
ють жеки № 1 і № 2, теж 
належить до Ленінського 
району обласного центру. 
Однак сторонньому, котрий 
поцікавиться тут рівнем ор
ганізації дитячого відпочин
ку, може здатися, що потра
пив він у зовсім інше місто. 
Надто різкий контраст у по
рівнянні з тим, що бачиш на 
майданчиках сусідів з жеку 
№ 4. Діти з будинків другої 
житлово - експлуатаційної 
контори взагалі не мають де 
пограти хоча б у «малий фут
бол». Для цього їм треба 
робити кілометрові перехо
ди на стадіон «Зірка». Спор
тивний майданчик жеку № 1 
настільки запущений, що тут 
не те, що змагання, а й тре* 
нування проводити важко.

У Кіровському районі, де 
височать цілі квартали ново
будов, при бажанні можна

було б створити хороші 
умови для відпочинку дітей. 
Скажімо, на вулиці Комаро
ва або нз проспекті 50-річчя 
Жовтня. Однак далі райдуж
них план’-в тут не пішли. 
Причина? Начальник жеку

ШЕФИ!
і :

-У і Молодому комуна-: І 
від 19 травня ц. р. І 

редакція надрукувала І 
матеріал «Асфальтовий | 
коток... у наступі», де! 
шилося про незадовіль
ну підготовку дитячих 
майданчиків до літнього 
відпочинку школярів 
у місті Кіровограді. 
Ряд організацій і уста
нов були піддані крити
ці. Минув місяць. Які 
висновки зроблено після 
виступу газети? Цим по
цікавилася рейдова 
бригада редакції.

№ 7 С. В. Лук'яненко 
заявив нам, що все можна 
підготувати до п’ятої чверті 
школярів тільки при одній 
умові — допомозі шефів. 
Але завод «Хімпобут» по
ки що не відгукується на 
прохання працівників кон
тори.

Ту ж причину назвали і з 
жеку № 6. Майданчик по 
вулиці Київській, який особ
ливо гостро критикувався в 
матеріалі «Асфальтовий ко
ток... у наступі», очищено 
від будівельних відходів, 
з’явилися там і деякі спор-

тивні знаряддя. Але роботи 
не дозедено до кінця, і- не 
відомо, коли фініш буді
вельників відкриє старти ди
тячим змаганням. Заважа
ють давні непорозуміння 
між шефами і підшефними. 
Ні середня школа № 14, ні 
жек № 6 не в змозі одні за
кінчити ремонт. Потрібна 
допомога заводу трактор
них гідроагрегатів і масло- 
жиркомбінату — адже саме 
ці підприємства рішенням 
райвиконкому повинні «опі
кати» даний мікрорайон. 
Але шефи з масложирком- 
бінагу мовчать, а зазод 
тракторних гідроагрегатів 
взагалі відмовився від шеф
ських повноважень. Про цс 
заявив у листі до редакції 
комітет комсомолу підпри
ємства. Не дотримали свого 
слова і шефи з зазоду залі
зобетонних конструкцій — 
на вулиці Кузнецова, де, 
згідно їх обіцянок, уже ма
ли б відбутися спортивні 
змагання, поки що далеко 
до новосілля дітвори. Хоча 
в даному разі могли б біль
шу ініціативу проязити і 
працівники жеку № 6.

Знайомлячись із підготов
кою дитячих майданчиків до 
літнього відпочинку дітей, 
/лимозолі напрошується вис
новок: «Шефи, озвіться! Ва
ша допомога потрібна — 
негайна, конкретна. Не че
кайте, коли вас покличуть!»

РЕЙДОВА БРИГАДА:
Н. ЖЕСАН—другий сек
ретар Кіровського рай
кому комсомолу, 
Л. ІО ПЕНКОВ А — сек- 
ретар-заа. відділом уч
нівської молоді Ленін
ського райкому комсомо
лу, В. БАЛАШОВ—член 
комітету комсомолу за
воду «Червона зірка», 
К. БОРИСЕВИЧ — го
лова міської ради спри
яння сім’ї і школі, поза
штатний кореспондент 
«Молодого комунара».

■ Замість фейлетону

КОПІЙЧАНА
ОКАЗІЯ

УСІ РОБОТИ
Викладач натиснув кис-пку — і верстат 

кидав відповіді.: «Учень справився із 
завданням. Оцінка «відмінно». Цей тре- 
иажер-екзамепатор для навчання і гіерє- 
нірки знань по настроюванню толарно- 
гвнн горізно.го верстата створили учні 
Ждаповськото технічного училища № 4 
Донецької області. Своїми си іами вони 
виготовили складні деталі, провели 
склачания. За допомогою тренажера 
юна сп і дівчата вчаться швидко і пра
вильно настроювати верстат. Творчою 
думкою ентузіастів народжені також 
діючі моделі доменної і випаУпозальЕїОї 
печей. Иа ВДНГ СРСР ці оригінальні . 
пристрої відзначені медалями.

Тренажер-екзаменатор ввійшов до 
експозиції виставки «Досягнення і пер
спективи розвитку професійно-технічної 
освіти УРСР», яку відкрито В Києві.

— В експонатах виставки, — сказав 
кореспондентові РАТАУ заступник голо
ви Державного комітету Ради Міністр« 
УРСР по професійно-технічній освіті 
Б П. Аидрєєв,—відображені найважли
віші етапи розвитку системи профтек- 
освіти, її перспективи, технічна творчість 
молоді, її участь у художній самодіяль
ності. спорті. Гіоиад 580 тисяч юнаків і

ХОРОШІ...
дівчат набувають у профтехучилищах 
республіки одну з більш як 4Ь0 цікавих 
професій. В останні роки з'явився ряд 
нових спеціальностей, таких, як оператор 
тваринницьких комплексів, наладчик 
верстатів з програмним керуванням, опе
ратор по обслуговуванню обчислюваль
них машин та інші. Збільшилась кіль
кість училищ, де поряд з професією мо
лодь здобуває загальну середню освіту. 
Передбачено спорудити сім великих на
вчальних центрів-комнлексів на 2.5—З 
тисячі місць кожен у Києві, ,Львові, Су
мах та інших містах.

усе це — свідчення постійного піклу^ 
ванни Комуністичної партії і Радянської 
держави про підростаюче покоління. 
Не випадково в проекті нової Конститу
ції СРСР говориться про широкий роз
виток професійно-технічної освіиі иа 
основі зв’язку навчання з життям, з ви
робництвом. Стаття про право на працю, 
1Ц0 є в ньому, допог.непа істотним поло
женням про право «на вибір професії, 
роду занять і роботи відповідно до но- 
клнкгнпя, здібностей, професійної підго
товки, освіти і з урахуванням суспільних 
потреб».

ІАЙСТВРШСТЬ 
вишиються 
високо

Микола Білий — молодий 
тракторист Кіровоградського 
районного об’єднаний «Сіль
госптехніка». Та він но праву 
жвзікаетьси одшзи а нзйдосвід- 
чешшіїх спеціалістів. Комсомо
лець добре знає техніку, вміло 
експлуатує Ті. Не рал він брав 
участь в обласних змаганнях, 
виборював в.ісокі місця.

Нещодавно Микола повер
нувся із Сум, де виступав на

республіканських змаганнях 
«.Кращий за професією». Він 
гідно представив там свою об
ласть і колектив, у якому пра
цює Наш земляк став призе
ром змагань механізаторів рес
публіки. Миколу нагороджено 
дипломом і бронзовою медаллю. 
Йому також вручено портатив
ний телевізор.

10 ГОРИЦВІТ.

> ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк» 

„НЕЗАЯЛАНОВАНИЙ 
КЛОПІТ“

V статті під таким заголов
ком 7 ввігфі «Молодий ьому- 
гзр» піддав гострій критиці 
ІІовомиргородсьмііі райком ко.м- 
Еамолу за серйозні упущення і

недоліки, допущені я організа
ції професійних конкурсів май
стерності серед молоді. Як пові
домив редакції перший секретар 
райкому комсомолу Андрій 
Скляренко. критику визнано 
вірною. Бюро райкому комсо
молу разом і і зацікавленими 
організаціями наміїил«

кретні заходи У відповідь па 
зауваження газети. Проведення 
конкурсів професійної майстер
ності включено у перспективний 
план роботи райкому. До кіпця 
року в районі пройдуть конкур
си на кращого муляра, штука
туре, тракториста та крнднтера.

І

Сперечалися два диваки: іцо краще —- карбованець 
у мідних монетах, чи карбованець паперовий?

І и їм скагав: °
— 3:йдіть у кінотеатр «Комсомолець», вам • 

порадять.
Один дпзрк взяв не карбоззіїець. а три А квиток на ( 

і.ог-иі' сзаис коштує двадцять п'ять копійок. Пщкнігас 
ші кесирші. а та повертає іх:

— Біжіть розміняйте десь, бо ми ще це наторгували на 
здачу. Ось маємо п'ять укупі.

Біжить дивак у магазин.
— Тьстю. розміняйте троякі.
— Ти диви, — він не має що 

йому розмінюй. Купи щось —
Гіс-біг дивак до прилавка, де продають морозиво.
— Дайте порцію.
— А п'ятнадцять копійок є?
— Немає.
—• Тс біжіть розміняйте в іншому відділі.
Біжить дивак до сусіднього прилавка.
— Дайте сто грамів арахісу.
— Чотирнадцять копійок готуйте. Бо-у мене гроші 

ссі грубі. І що це за покупці — всі без копійок. От 
багатії!

Подумаз-нодумав дивак і вирішив зробити більш 
солідну покупку, так, щоб менше здачі давали йому. 
Отсж і просить:

— Дайте пляшку вина па один карбованець з ко- 
іїіііками. Ввечері у мене гості будуть.

Продавщиця бере з ящика пляшку «Золотої осені». 
Але та пляшка ис золотиться, бо вся в пилюці.

— Замотайте в папірець, бо мені далеко додому. 
А зараз я ще й в кінотеатр спішу

— Випий та й біжи собі в кіно. А якщо додому мав 
брати, то треба з собою корзину припасати,

— У мене немає корзини.
— А у мене немає паперу. Ми нікому не замотує

мо. І ви не виняток.
— То заберіть собі вашу пляшку — в мене кишеня 

мілка.
— Будь ласка, — ввічливо відповідає продавщи

ця. — Ось ваш трояк...-
Після довгих маидріп по місту раптом дивак відчувану» 

Гк му захотілося їсти. «Забіжу. — -думає. — у кафе сХви- 
ліи-і'а» Там швиденько щось перехоплю, а поим уже « кі 
по». Зайшов у кафе, замовив суп і шніцель. Простягає на- 
сі.рші трояка, а нона спокійнісінько:

— Біжіть розміняйте.
Пані дивак у розпаг-і. А Олександра Микитівна Кпртокз 

продовжує виконувати свої касцрські обов’язки:
— З пас сімдесят вісім копійок Шукайте в гаманці, а 

кзрбоип ця не треба .. Ви мені знайдіть рісім колійок.
— Та немає в мене, — бідкається дівчина. — Ось карбо

ванець. _
— Нічого пс зн. ю. — відповідає кзенрша. — Я теж не мо

жу РОЗМІНЯТИ свої Гроні.
Збеитеже‘і:нї дивак иоілядье на годинник і біжить у ма

газин «Джерело* Там. як вій згадав, міняють гроші »ав- 
жди. по одній і гри копійки, дія автоматів.

— Благаю вас, швиденько розміняйте, бо я — в 
кіно.

Через хвилину кишеня дивака відвисала від мідя
ків. Триста грамів металу ісліпалцся в кишені під
жака.

Дивак бігкиті. до кінотеатру, бо вже ось-ось почне
ться черговий сеанс. Тільки вибіг на східні, як навко
ло щось забрязкотіло. Оглянувся, а його к опій і: і і ко
тяться по тротуару.

— Люди добрі, ловіть їх, бо кишеня прорвалася. 
А мені — в кіно. Дрібна монета потрібна.

і’ііі і не подумав, наш дивак, шо касирша и.т тон 
час уже мала чим давати здачі. Але в дивака вже 
не Суло трояка...

М, КРОКУІІ.

За активну участь у розвит
ку науково-технічного прогре
су, розроблення і впровад
ження нової техніки, заслуги 
в підготовці висококваліфіко
ваних кадрів для пауки І ви
робництва колективу студент
ського прогктпо-констру мор
ського бюро Львівського полі
технічного інституту нещодав
но присуджено премію Ленін
ського комет« Нілу.

11 а фото: студентка ар- 
хітектурного факультету, член 
С.ІІКБ* Ірина АВАНЕСЯН.

Фото Б. КРИШТУЛА. 
(Фотохроніка РАТАУ).

там

(♦311-
тро-

бо я спііку в кіно, 
робити, в кіно спішить, а ти 
тоді розміняю.

ФУТБОЛ

„ЗІРНА“ — 
„АВАНГАРД“—2:0
Зустріччю «Зірки» з 

футболістами розенського 
«Азангарду» розпочався 
черговий дев'ятнадцятий 
тур першості СРСР серед 
команд другої ліги дру
гої зони. Перед звітним 
поєдинком господарі поля 
лтали дев’ятнадцять очок і 
займали восьму сходинку, 
а гості з чотирнадцятьма 
очками — вісімнадцяту,. 
Тільки у другій лізі класу 
«А» вони прозели між со
бою дванадцять матчів. 
П’ять перемог — на боці 
«Зірки», чотири — «Аван
гарду», три зустрічі закін
чилися внічию. Різниця за
битих і пропущених м'ячів 
15:9 на користь «Зірки». 
Тринадцята гра розпочала
ся атаками наших земля
ків. Вже на сьомій хвилині 
за порушення правил ар
бітр — суддя республі
канської категорії із Запо
ріжжя Євген Соблюдаєв, 
який, до речі, впевнено 
провіз м?тч, призначив ,у 
ворота розенчан одинад- 
цятиметрозий. Його чітко 
реалізував захисник кіро- 
воградціз Володимир Хро- 
пов.

У другому таймі »нову і» 
атаці ніровоградці. На шіст
десят третій хвилині Богдан 
Мороз, пройїпоишн «о лівому 
Флангу, зроби» вдалу пр»- 
стрільну передачу, яку запер- 
шив ударо’і головою Олек
сандр Алексєєз. Гості нама
гаються уникнути поразки, Во
ни штурмують ворога «Зірки», 
але на висоті виявився Вале
рій Мунічук. Він відрази« де
кілька небезпечних ударів. До 
кінця зустрічі були ІМ0ЖЛІ1- 
вості для піятія поріг у Мо
рози. Касьоньіна. Алекссєва. 
Але фінллі.ка сирена пролуна
ла, коли на світловому табло 
було 2:0 на копне і !» «Зірки*.

Наступний календарний 
ігрозий день — у суботу, 
25 череня. «Зірка» прий
має «Торпедо» з міста 
Луцька А вчора кірово- 
градці провели міжнарод
ну товариську зустоіч з 
командою робітничої фе
дерації французького міс
та Фірміні (ФСЖТ).

В. ШАБЛЯ ІН.

м. Кіровоград. Редактор М. УСПА ЛЕВКО.
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Олександрійське технічне училище Лу 3
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

HA 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

закрошвоть 
■Hcmum«9imi/f' 
КЖШЖй^- 
ычиливнат;

Криворізький Ордена Трудового 
Червоного Прапора 

Г І РІШЧ О р у Д НИЙ ІIIС Т и 'S’ у ф
Училище готує кваліфікованих ро

бітників для промислових підпри
ємств, вугільних шахт і розрізіз міста 
та області з числа юнаків і дівчат, що 
мають середню освіту, а також мо
лоді, що відслужила в лавах Радян
ської Армії, зі строком навчання І — 
1,5 року. З освітою 8—9 класів віком 
від 15 років зі строком навчання 
2 роки.

На базі середньої освіти училище 
готує:

зі строком навчання 1,5 року — 
слюсарів - інструментальників для 
Олександрійського електромеханічно
го заводу;

зі строком навчання 1 рік — тока
рів по металу, машиністів гірничо- 
транспортних машин і механізмів, 
електромонтажників для роботи на 
ОЕМЗ. водіїв-автослюсарів. продав
ців продовольчих товарів продавців 
промислових товарів, слюсарів по' ре
монту промислового обладнання, ма
шиністів сушильних установок для 
роботи на ББФ і СБФ, слїосарів-сан- 
техпіків;

зі строком навчання 2 роки — ку-
харів.
■МММММИМММШММШМІ'' І ІЧНІ ІГТ- І І——НІНІ III ..... 1

Професійне училище Чернігівського камвольно-суконного комбінату 
імені 50-річчя Радянської України

Заклад готує висококваліфікова
них стрічкарок, рівничнинь, пря
дильниць, моталышьь-сукалыищь, 
ткаль крутильниць, операторів че
сальних машин з умінням викону
вати роботу контролера за освоє
ною спеціальністю.

Па навчання приймають дівчат 
віком 15—20 років.

Строк навчання' па спеціальнос
тях «стрічкарка», «крутильниця», 
«мотал ышця-сукалышця». «опера
тор» — 1 рік, на спеціальностях 
«рівпичнння». «прядильниця», «тка
ля» — на базі 10 класів — 1 рік, на 
базі 8 класів — 2 роьи.

Учням виплачують стипендію в 
розмірі від 36 /іо 4 1 карбованців па 
місяць, па 8 місяців надають гурто

З освітою за 8—9 класів (строк на
вчання 2 роки): слюсарів по ремонту 
металоконструкції) і промислового 
обладнання, електромонтажників по 
освітленню і силових мережах; тока
рів по металу; слюсарів авторемопт- 
пиків; слюсарів-інструментальників 
для ОЕМЗ.

Учням гірничих професій з серед
ньою освітою виплачується стипендія 
у розмірі 37 карбованців; учням із 
середньою освітою, які навчаються 
па спеціальності металістів, продав
ців та кухарів, виплачується стипен
дія в розмірі ЗО карбованців.

Учні з восьмирічною освітою зна
ходяться на повному державному за
безпеченні.

Учні всіх спеціальностей при про
ходженні виробничої практики на під
приємствах податково до стипендії 
одержують 33,3 відсотки від заробле
ної суми.

Відмінники одержують підвищену 
стипендію на 25 процентів, «хороиіпс- 
ги» — на 15 процентів (десятиклас
ники).

В училищі є добре обладнані май
стерні. навчальні кабінети, лаборато-

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

житок. До палання місця в гурто
житку вони проживають на приват
них квартирах (оплата зз рахунок 
комбінату). Адреси квартир дає за
клад.

Під час виробничої практики учні 
одержують зарплату.

Випускникам присвоюють 3, 4. 5 
розряди по вибраних спеціальнос
тях і видають атестат про закін
чення училища.

Час навчання в закладі зарахо
вується до трудового стажу.

Учні училища мають можливість 
одночасно вчитися у вечірній школі 
робітничої молоді і в ме.чан-'ко-тех- 
нологічному технікумі, що знахо
диться у приміщенні професійного 
училища.

рії, база для занять в гуртках худож
ньої самодіяльності, технічної тгіор-. 
честі, спортивних секціях. Училище 
має базову’вечірню інколу; Де учні 
можуть набути середню освіту. ‘Учні 
з середньою освітою можуть продов
жити навчання на вечірньому відді
ленні індустріального технікуму і фі
лії Дніпропетровського гірничого ін
ституту в м. Олександрії. * •

Відмінникам надасться право всту
пати у вузи поза конкурсом на вечір
ні д заочні відділення.

Навчання в училищі зараховується 
в трудовий стаж учня.

Хто по'т ребус — забезпечуються 
іуртожитком.

До заяви на ім’я директора за об
раною спеціальністю слід долати: 
атестат, свідоцтво про освіту, сві
доцтво про народження, характерис
тику зі інколи, 4 фотокартки . (3X4 
см), ДОВІДКУ про щеплення.

Прийом документів в училище про
водиться з 1 березня 1977 року.

Адреса училища: Кіровоградська 
область,, м. Олександрія, пл. Кірова, 
18. Телефон 37-4-03.

ДИРЕКЦІЯ.

• Тих, їло закінчили училище, до 
цього технікуму приймають поза 
конкурсом.

Вступиш.и до профтехучилища 
подают»- документ про освіту (ори
гінал). свідоцтво про народження,' 
характеристику, автобіографію, 6 фо
токарток (3X4 см), медичну довід
ку (форма № 285), довідку з місня 
проживання.

Зарахування до закладу відбірна 
комісія проводить без екзаменів.

Початок навчання з 1 серпня і 
1 вересня.

Адреса училшпа. м. Чернігіо-23, 
пул. Щорса, 64. професійне училище 
Чернігівського камвольно-суконно
го комбінату імені 50-річчя Радян
ської України.

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

ДИРЕКЦІЯ.

Денне відділення:
Технологія і комплексна механізація підземної 

розробки родовищ корисних копалин. Технологія і 
комплексна;механізація відкритої розробки родовищ 
корисних копалин. Будівництво підземних споруд і. 
шахт. Маркшейдерська справа. Електрифікація і а^?. 
томатизація гірничих робіт. Блектропривід і автоматі 
тизація'промислоеих установок. Гірничі машини і 
комплекси. Промислове і цивільне будівництво. Зба- . 
гачення корисних копалин. Геологічна зйомка, пошу-, 
ки і розвідка родовищ корисних копалин. Технолоіія 
машинобудування, металоріжучі верстаїи та інстру-. 
менти. Прикладна геодезія.

Документи приймаються з 20 червня по 31 липня.
Вечірнє відділення:
Технологія і комплексна механізація підземної роз

робки родовищ корисних копалин. Технологія і 
комплексна механізація відкритої розробки родовищ 
корисних копалин. Збагачення корисних копалин. 
Електрифікація і автоматизація гірничих робіт. Елек-’ 
троприаід і автоматизація промислових установок. 
Промислове і цивільне будівництво. Гірничі машини 
і крмплекси. Будівництво підземних споруд і шахт. : 
Технологія машинобудування, металоріжучі верстати 
та інструменти. ... ’

Документи приймаються з 20 квітня по 31 липня. 
Заечно-загальнстехнічний факультет: 
Розробка родовищ корисних копалин. Енергетика. 

Машинобудування та приладобудування. Електронна 
техніка, електроприладебудування і автоматика.' Ра
діотехніка та зв’язок. Будівництво. Транспорт. Еко- ’ 
но.уіка.

Документи приймаються з 20 квітня по 31 липня.
Вступаючі на всі'форми навчання та на всі спеці; . 

альчості складають такі екзамени: російську або ук
раїнську мову та літературу (письмово), математику 
(письмово та усно), фізику (усно).

Особи, нагороджені по закінченні середньої шко
ли золотою (срібною) /педаллю, або ті, що закінчили . 
середній спеціальний учбовий заклад з відзнакою, 
складають екзамен з математики (усно). Якщо єкза- ' 
мен з математики складено з оцінкою «відмінно», 
абітурієнт звільняється від подальшої здачі всіуп- 
них екзаменів.

Вступаючі до інституту через декілька років після 
закінчення середнього навчального закладу, як пра
вило, повинні мати стаж практичної роботи не мен
ше 6 місяців за кожний рік, коли вони не навчалися.

Умови прийому надсилаються приймальною комі
сією інституту після одержання запитання від абіту
рієнтів. — '

Іногородні, зараховані на денне відділення, забез
печуються гуртожитком.

Адреса інституту: 324033, м. Кривий Ріг, Дніпропєг« 
ровська обл., вул. Пушкіна, 37.

РЕКТОРАТ. І

НАШІ ЮНІ
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІ

ТИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ВСТУПАЙТЕ В КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2, ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ <КІРОВОГРАДВАЖБУД» - НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навчання училище 
готує стсляріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), муттярів— 
монтажників конструкцій, штукатурів, лицювальників- 
плитковикіе, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із річним строком навчання — лицюеальни- 
нів-плиткевиків.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ, 
ЩО МАЮТЬ ОСВІІУ ЗА 8-10 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим едягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
вони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний ксрпус, 
у якому обладкзно кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортивний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої

І 7) Наша адреса і телеФо
316050. ГСП. Кіровоград 50, вул, Луначзрського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 17009» Обсяг 0,5 друк, прк.

Д Р У -З І:
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність 
учні вдосконалюють під керівництвом досвідчених тре
нерів, майстрів спорту СРСР.

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

Вступники подають заяву із зазначенням вибрано! 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, дсвід- 
ии з місця проживання і про склад сім’ї, медичну до
відку (ферма № 286), вісім фотокарток розміро// 
3X4 см.

Початок занять — з 1 вересня.
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Черво- 

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

пинки «Вулиця Мічуріна», № 29 — до кінцевої зупинки 
або тролейбусом № 2 — до зупинки «Буддеталь» чи 
«Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.
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ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА ДЕННИЙ ВІДДІЛ: )
НА БАЗІ НЕПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ —

НА СПЕЦІАЛЬНОСН: І
виробництво штампів і пресформ, 
обробка ме галів різанням, 
елеитроапаратсбудуБщіня.
НА БАЗІ СЕРЕДНЬОЇ! ШКОЛИ — НА СПЕЩАЛЬо 

НІСТЬ:
електроапаратобудування.
Вступники подають заяву на ім’я директора, доку

мент про осєіту (ооигінал), медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокартки розміром 3X4 см, ви
писку з трудової книжки (особи, що мають трудовий 
стаж).

Вступні екзамени:
на базі середньої школи — з російської мови і лі

тератури або української мови і літератури (на вибір 
вступника) — твір, з математики (усно);

на базі восьмирічної школи — з російської або 
української мови (на вибір вступника) — диктант, з 
математики (усно).

Особи, нагороджені після закіичзння середньої 
школи золотою медаллю, або після восьмирічної 
школи — Похвальною грамотою, зараховуються ДО 
технікуму без екзаменів.

Приймання заяв-
від тих, що закінчили середню школу’-— з 1 черв-1 

ня по 14 серпня;
°ІД тих, що закінчили восьмирічну школу. — зі 

червня Г'0 31 липня.
Для тих, щоп^акінчили восьмирічну школу, з 1 пО 

29 липня працюватимуть підготовчі курси.
Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Адреса технікуму: м. Олександрія Кіровоградської 

області, проспект Леніна, 62.
-> ДИРЕКЦІЯ» >
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