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МИ—ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

ДОБРИДЕНЬ, 
ДРУЗІ!

У ці дні Кіровоградщина тепло зустрічає болгарських дру
зів. Групу представників Толбухінського окружкому БКП на 
чолі з секретарем окружкому Іваном Желсвим учора прийняв 
перший секретар обкому Коллпартії України М. М. Кобильчак. 
Він розповів гостям про практику партійного керівництва про- 
мислозістю, впровадження у виробництво досягнень наукоьо- 
технічного прогресу.

І знову зустрічі. Тепла усмішка літа, умитого дощами, міцні 
потиски рук, щира розмова — такими були вони у Світловод- 
ську. Попереду — Олександрія, Знам’янка. Добридень вам, 

Друзі!

ПЕРША КОЛОНКА

КОМУНІСТИ
Даєно й справедливо сказано, що 

справжній характер виявляється в най
важчі хвилини життя. Згадайте кадри з 
кінофільму «Комуніст». Здавалося б, си
туація безвихідна. Ешелон стоїть, палива 
для паровоза немає, а місто чекає хліба. 
І ніхто не хоче допомогти рушити поїзд, 
доставити його за призначенням. Тоді 
людина з партійним квитком біля серця 
знаходить вихід. Вона сама береться за 
неймовірно важку роботу. І ось падає в 
лісі перше дерево...

Цей фільм свого часу показували за 
кордоном. Від людей іншого, капіталіс
тичного світу, людей, котрі навіть щиро 
прагнули збагнути істину нашого буття, 
нерідко доводилось чути: «Що рухає та
кими людьми? В чому секрет їхньої во
лі, цілеспрямованої наполегливості, в 
ім’я чого йдуть вони на подвиг, риску
ють життям?» Знайти відповідь на 
згадане запитання допомагає «Програ
ма КПРС» — книга, яка є програмою 
життя партії, кожного комуніста.

Комуністи... Вони завжди були в пер
ших шеренгах борців за світле майбутнє.

Всього сімдесят п’ять років минає не- 
забаро/л з дня другого з’їзду РСДГП, 
всього шістдесят — з дня першого з'їз
ду Компартії України. Надто малий про
міжок часу в історичному розвитку краї
ни — життя лише одного покоління. А 
як невпізнанно змінили комуністи в'^ 
не кажучи вже про величезні економіч
ні й соціальні зміни в житті трудящих 
Союзу РСР, що ступили на шлях побу
дови соціалізму. Червоним рядком упи
сано в історію й імена членів більшо
вицької партії, наших земляків Т. Гуля- 
ницького, А. Щеоби, П. Дурнєва, І. Гри- 
польського, Д. Божора, В Спренжина, 
М. Радіонова, І. Нечаєва, А. Куцениа... 
В роки Великої Вітчизняної війни органі
зацією партійного й комсомольського 
підпілля на Кіровогоадщині займався 
підпільний обком КП?6)У. яким керували 
М. М. Скирда і П. К. Василина. Було 
створено двадцять вісім підпільних рай
комів. 251 первинну партійну організа
цію. Для підпільної роботи в області за
лишалась група партійних працівників. 
К. Ярко, О. Оленюк, 3. Намова, П. ьоє- 
еєць, Є. Сиабард, П. Сидоренко, Л. Шев
ченко. К. Сабанський... Усіх комуністів, 
які наближали перемогу Червоної Армії, 
тут, на території тимчасово окупованій 
ворогом, не злічити. Герої війни, герої 
мирної відбудови господарства нашої 
нраїни, герої п’ятирічок і штурму космо
су... Перші серед них — комуністи.

У рік, коли відзначається шістдесяти
річний ювілей першого з'їзду Компартії 
України, ми згадуємо тих, кому зобов’я
зані сьогоднішні/^ щасливим днем. І 
можна тільки вітати ініціативу глодосько- 
го клубу «Пошук», що влаштував зустріч 
кількох поколінь земляків, вихованців 
ко/лсомолу, комуністів тридцятих—соро
кових років.

Виховне значення подібних зустрічей 
важко переоцінити. Тому в ці дні, коли 
до славного 75-річчя II з’їзду РСДРП, 
ювілею Компартії України залишається 
не так багато часу, комітетам комсомо
лу треба звернути увагу на заходи, по
в'язані з підготовкою до знаменних дат. 
Слід посилити також лекційну пропаган
ду, залучити до неї ветеранів партії.

Немає вищої честі для комсомольця, 
ніж бути в лавах КПРС. Рекомендувати 
кращих із кращих своїх представників, 
гідних продовжити героїчні традиції лю
дей високого обов'язку — членів ленін
ської партії, — це почесне право надає
ться сьогодні первинним комсомоль
ським організаціям. У цьому теж поля
гає вірність молоді комуністичним тра
диціям старшого покоління.

С т ул елі сходах еллл
Підбито підсумки соціалістичного змагання серед 

молодих майстрів доїння молочнотоварних ферм 
області за п'ять місяців нинішнього року.

Зікаїда НОВИКОВА з колгоспу «Пер
ше травня» Маловисківського району за 
п’ять місяців одержала від кожної коро
ви по 2333 кілограми молока.

Надія МАКСИМЕНКО з цього ж госпо
дарства — по 2298.

Валентина ЄПІШЕВА з цього ж госпо
дарства — по 2235.

Валентина РУССУ з колгоспу «Росія» 
Новоукраїнського району — по 2080.

Тамара ЗАПОРОЖЕЦЬ із цього ж кол
госпу — по 1957.

Наталія РОГОЖИНА з колгоспу «Мир» 
Гейворонського району — по 1886.

Людмила ТАТАРОВА з колгоспу імені 
Леніна Новоукраїнського району — по 
1936.

Наталія СИТА з колгоспу імені Леніна 
Долинського району — по 1834.

Валентина ПОКЛАД з цього ж госпо
дарства — по 1822.

Володимир ГАПОНОБ з колгоспу іме
ні Кірова Олександрійського району — 
по 1778.

Філіна ЧЕРЕДНИК з колгоспу імені 
XXII з'їзду КПРС Добровеличківського 
району — по 1757.

| СУБОТНИК—

ПЛАНУЄ ШїАБ
При Ульяновському рай

комі комсомолу діє штаб 
по проведенню Всесоюз
ного комсомольсько-мо

Молодим механізатор радгоспу «Мари-.мпільсьі:нй» Петрівського району Михайло Бо- 
нач зовсім недавно сів за кермо трактора, хоча давне до цього прагнув. Тож тепер спов
на віддається роботі. І, бачачи старанність хлопця, його велике бажання якнайшвидше 
набути хліборобської майстерності, бригадир доручає Михайлові досить складні завдан
ня. якість його роботи висока, норми він виконує щозміни.

На знімну: М. БОКАМ.

Фото С. АНДРУ СЕН НА.

лодіжного суботника, при
свяченого XI Всесвітньому 
фестивалю молоді і сту
дентів. Складено план на 
день свята праці. За попе
редніми підрахунками, в 
суботнику візьмуть участь 
майже 6 тисяч юнаків і 
дівчат району. Всі працю
ватимуть на робочих міс
цях, доглядатимуть за 
просапними культурами 
та готуватимуть техніку 
до жнив. Конкретні зобо
в’язання взяли юнаки ї 
дівчата районного центру: 
еони прорідять сходи ку
курудзи на площі 200 гек
тарів. До фонду фестива
лю молодь району пере
рахує 4 тисячі карбован
ців

У ВІДПОВІДЬ — 
ІНІЦІАТИВА

Члени комсомольсько-
молодіжної ланки Павца 
Клочка з колгоспу імені 
Калініна Олександрійсько
го району дружно підтри
мали заклик комсомоль
ських організацій Москви, 
Ленінграда, України, Узбе
кистану. Литви, Молг’Г’вії, 
Красноярського ':взю, 
Амурської, Ульяновської, 
Челябінської, Яоослав- 
ської областей — поовес- 
ти Всесоюзний суботник 
на иесть XI Всесвітнього
Фестивалю молоді і сту
дентів. 1 відповіли ініціа
тивою. Вони звернулися 
до всіх механізаторів ком
сомольсько - молодіжних 
кукурудзівничих ланок з 
поопозицією: в день су
ботника працювати на 
зекономленому пальному 
і кожному підживити по
сіви качанистої не менш 
як на 18 гектарах.

Усі 12 ланок району під- 
тоимапи почин иалінінців.

БУДЕ ВАГОМА ДОБАВКА
Організованим трудо

вим загоном вийдуть на 
суботник 24 червня юнаки, 
дівчата, старшокласники 
та .учні профтехучилища 
Маловисківського району. 
Тисяча комсомольців пра
цюватиме на робочих міс
цях. У день суботника бу
де виготовлено продукції 
на 21 700 карбованців. 
Це — вагома добавка до 
планового завдання за
вершального місяця пер
шого півріччя. До фонду 
фестивалю районний штаб 
суботника перерахує 4 ти
сячі карбованців, зароб
лених під час комсомоль
сько-молодіжного свята 
праці.



2 схпор. „Молодий комув&р”
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Спеціалізація і концентрація: проблеми ефективного використання землі і техніки

насамперед тва-

його буде важко. 

Вона уособлює

Піднесення ефективності сільського господарства, і 
ринництва, — це найважливіше завдання.

Скажу прямо: без активної участі молоді розв’язати

Перше слово тут, звичайно, — до сільської молоді,
майбутн« І багато в чому визначає сучасне радянського села. Нині наше 
сільськогосподарське виробництво немислиме без машин. Ось чому ми 
надаємо принципового значення закликові комсомолу «Жизеш на селі 

знай техніку!»

(З промови тоееркша Л. І. Брежнєва на XVIII з'їзді В.1КСМ).

ВИРОЩУЄМО
ХЛІБ НАША КРОВНА СПРАВА

З ДУМОЮ ПРО МІЛЬЯРД

Думаю,

СЗ КЩО вимірювати час 
* *” гарячою порою весня
них польових робіт, . то 
після XXIII з'їзду ЛКСМ 
України, делегатом якого 
мені випало щастя бути, і 
XVIII з’їзду ВЛКСМ мину
ло його не так і мало. В 
цей період день і ніч ішла 
напружена боротьба за 
хліб ювілейного року 
комсомолу. І коли кажуть, 
що весняний день рік го
дує, то тривог і пережи
вань у хліборобіз у цей 
день буває так багато, що 
їх і на рік вистачило б. Та 
який би період не відді
ляв нас від комсомоль
ських з'їздів, для мене і 
моїх товаришів по праці 
чони незабутні. Бо не зна
йдеться таких слів, щоб 
передати, з яким підне
сенням працювалося в дні 
їх роботи. Напередодні 
25 квітня, наприклад, я 
сзоім трактором Т-150 на 
вивезенні органічних доб
рив під урожай 1979 року 
виконав майже два ден
них завдання.

Кожен молодий механі
затор нашого колгоспу 
старається працювати так, 
як побажав нам з трибуни 
XVIII з’їзду Ленінського 
комсомолу Леонід Ілліч 
Брежнєв, — працювати на 
совість, уміло, результа
тивно, красиво,
що кожна молода людина 
саме так повинна робити 
своє діло. Впевнений, що 
ці мої думки близькі й 
зрозумілі кожному моло
дому хліборобові. Адже 
справа у нас найблагород- 
ніша — вирощувати хліб. 
Хліб, який за словами на
шого прославленого зем
ляка, двічі Героя Соціаліс
тичної Праці Олександра 
Васильовича Гіталова, є 
великим завоюванням, ве
ликим щастям народу. 
Недарма ж із давніх-да
вен люди бережливо, лю
бовно ставились до кож
ної крихти хліба. Моя ма
ма розповідала, що ко
лись кусочок хліба, який 
ненароком падав зі столу, 
піднімали і цілували. Це 
був знак найглибшої пова
ги до праці хлібороба. 
Шкода, що ми сьогодні, 
створюючи нові радянські 
обряди, якось обходимо 
цю норму народної етики.

Нам, сільській молоді, 
багато належить зробити, 
щоб вирощувати хліб у до
статній кількості. Адже 
підвищення ефективності 
сільського господарства є 
нашою кровною справою.

Я не перший рік 
цюю механізатором: 
робляю поле, сію і зби
раю хліб. Знаю, як виро
щували його раніше. Є що 
порівняти, є над чим за
мислитись. Наші батьки не 
мали таких розумних, по-

пра- 
об-

тужних і різноманітних ма
шин, які маємо 
Але й на 
машинах 
встигаємо 
впоратися 
зібрати врожай. І тоді, як 
правило, висловлюємо 
Безліч претензій: не виста
чає потрібної техніки, не
має запасних частин, під
водить «Сільгосптехніка» і 
так далі. ГІевною мірою 
ці нарікання справедливі. 
Іільки тут годилося Ь і се
бе спитати; «А як же ми 
докладаємо рук та розуму 
до тою, щоо з найбіль
шою віддачею використо
вувати наявну техніку, щоб 
працювати високоякісно и 
ефективно, як того вима
гають рішення XXV з їзду 
нашої партії га недавньо
го XVIII з їзду ВЛКСМ?»

Скажу з гордістю, мо
лодь нашого хлібороб
ського краю давно хви
лює це питання. Мої ро- 

, весники —•. механізатори 
нашого колгоспу — охоче 
підтримали заклик кращих 
комсомольсько - молодіж
них тракторних 
Ульяновського, 
нецького, Олександрій
ського та Кіровоградсько
го районів — боротися за 
ефективне використання 
сільськогосподар с ь к и х 
машин, за подовження 
строку служби техніки без 
капітального ремонту. Іні
ціативу цю підказали рі
шення XXV з їзду КПРС, і 
ось уже третій рік під гас
лом ініціаторів змагаю
ться тисячі молодих хлібо
робів Кіровоградщини. 
Мені в ході обміну досві
дом, у ході взаємопереві
рок перед сільськогоспо
дарськими кампаніями до
водиться бувати в госпо
дарствах сусідів, в інших 
господарствах області. І 
на прикладі свого кол
госпу бачу, що, змагаю
чись, молоді механізатори 
з душею ставляться до 
техніки, по-хазяйському 
витрачають пальне, запас
ні частини, 
високого 
трактор.

Що цьому сприяє? В 
шому господарстві, як 
інших, поряд з прямою 
оплатою праці вже утвер
дилася система доплат і 
надбавок за тривалу ро
боту на одній машині,’ за 
стаж роботи в даному 
господарстві, за економію 
коштів на ремонті. Значно 
поліпшились обслугову
вання техніки та її вико
ристання. Різко скороти
лося списування тракторів 
і комбайнів. Минулого ро
ку ми списали 6 процентів 
машин автотракторного 
парку при нормі десять. 
За такого хазяйнування 
протягом кожних двох ро- 
-ків можна лише на за
ощадження купувати но
вий трактор.

нині ми. 
цих прекрасних 
МИ ІНКОЛИ не 
в стислі строки 

із сівбою чи

бригад 
Ьобри-

дооиваюіься 
виробітку не

на-
і в

■

♦

їдучи недавно на пле
нум ЦК ЛКСМ України, я 
поцікавився в обкомі ко/л- 
сомолу результатами зма
гання за ефективне вико
ристання техніки і подов
ження строку її служби 
без капітального ремонту 
в цілому по області. З’ясу
валося, що сьогодні в кол
госпах і радгоспах Кіро- 
воградщини працює з пе
ревищенням амортизацій
них строків близько чоти
рьох з половиною тисяч 
тракторів і понад тисячу 
збиральних комбайнів. 
Господарства щороку ви- 
трачають на утримання 
машин 200—300 тисяч кар
бованців, а чистого при
бутку одержують від цьо
го не менше двох мільйо
нів.

Ось де резерви! Не 
пройти мимо них, уміло їх 
використати — завдання 
кожного молодого хлібо
роба, комітетів комсомо
лу, які очолюють рух мо
лоді села за ефективне 
використання техніки. До 
цього кличе й XVIII з’їзд 
ВЛКСМ, у резолюції якого 
вказано на необхідність 
підвищення ролі комсомо
лу у здійсненні аграрної 
політики партії.

Хід Всесоюзного соціа
лістичного змагання під
казав і ноаий шлях подов
ження строку служби сіль
ськогосподарської техні
ки. Це — запропонований 
хліборобами Іпатовського 
району комплексний ме
тод проведення всіх по
льових робіт. Торік, на
приклад, наш комплексно- 
збиральний загін із трьох 
«Колосів» і шести автома
шин намолотив за сезон 
39 тисяч центнеріз хліба. 
Я о'собисто видав з бунке
ра в засіки Батьківщини 
14 600 центнерів зерна. 
Мені пощастило перемог
ти у змаганні серед моло
дих комбайнерів області.

Ми на власному досвіді 
переконалися, що комп
лексно-груповий метод 
збирання дає гарантова
ний ефект. ~ 
комбайни працювали без 
простоїв, бо машини, за
кріплені за ланкою ком
байнів, устигали відзозиіи 
зерно на тік. По-друге, 
технічне обслуговування 
машин забирало дуже ма
ло часу — наладчики, слю
сарі, газоелектрозварники 
здійснювали його прямо в 
полі. По-третє, добре на
лагодженими й доглянути
ми комбайнами ми мали 
змогу жнивувати по 18—

По-перше,

20 годин на добу, тобто 
вигравали строки на зби
ранні, і високі темпи ро
боти витримали до кінця 
косовиці. із й хороші 
культурно-побутові умови 
легше забезпечити групі 
людей, сконцентрованій в 
одному місці, ніж екіпа
жам, що працюють на 
кількох полях. Кожен ком
байн у добру погоду за 
добу скошував збіжжя на 
20 гектарах і намолочував 
до тисячі центнерів зерна. 
Прямо в поле до нас при
їжджали культармійці і 
торговельники.

Ось і нинішнього року в 
нашому колгоспі на жни
вах працюватимуть два 
комплексних збирально- 
транспортних загони. Один 
із них буде комсомоль

сько-молодіжним. Молоді 
хлібороби цього загон/ 
збиратимуть хліб чотирма 
комбайнами з хопнузача- 
ми. Зерно відвозитимуть 
вісім автомашин. Планує
мо так організувати свою 
роботу, щоб за 8—10 ро
бочих днів упорати вро
жай на всій площі.

Я особисто зобов язу- 
юсь обмолотити хліба з 
площі 350 гектарів і вида
ти з бункера не менше 15 
тисяч центнерів зерна. Б 
годинах мій план означає: 
не виводити комбайна із 
загінки доти, поки не бу
де обмолочено останньо
го колоска.

Звичайно, 
ефективного 
техніки не а 
диться до поліпшення ор
ганізації праці і технічно
го обслуговування машин. 
Важливе й інше, що по
требує великих комсо
мольських зусиль,—вихо
вання нового типу люди- 
ни-механізатора, яка доб
ре знається на новій тех
ніці, любить землю, вміє 
з толком господарювати 
на ній. Мені приємно, що 
сьогодні багато робиться 
для тою, аби механізатор 
утверджувався як цент
ральна фігура на селі. З 
дозволу моїх ровесників, 
суперників по соціалістич
ному змаганню, я хочу 
сказати: ми вдячні за ге, 
що наші запити завжди 
розуміють і в основному 
задовольняють. В останні 
роки праця сільського 
ірудівника стимулюється 
не тільки морально й ма
теріально, а й, так би мо
вити, творчо. Приклад: цьо
го року я був учасником 
зльоту переможців рес
публіканської трудової і 
спортивної вахти. Кілька 
моїх друзіз по змаганню 
взяли участь у III респуб
ліканському фестивалі мо. 
лоді на честь 60-річчя Ве
ликого Жовтня. Скільки ці
кавих і хвилюючих спога
дів залишається після 
участі в таких заходах! Як 
допомагає потім досвід 
друзів,, з яким ознайомив
ся ближче, конкретніше! 
І працюється потім з особ
ливим бажанням та відда
чею. Якось більше відчу
ваєш свою причетність до 
героїчних справ комсомо
лу. Ось чому я вважаю, 
що такий стимул, як твор
чий, комітети комсомолу 
повинні запровадити в по
всякденну практику за
охочення учасників зма
гання. Особисто мені в 
рік 60-річчя Ленінського 
комсомолу хотілося б по
бувати в місцях револю
ційної, бойової і трудової 
слави радянського наро
ду. Думаю здобути це 
право ударною працею в 
полі.

Гідну зустріч ювілею 
Ленінського комсомолу 
готують і мої друзі. Ком
сомольсько - молодіжна 
ланка, в якій зайнятий і я, 
дала слово на кожному з 
200 гектарів одержати по 
50 центнеріз зерна куку
рудзи. Може, декому на
ші рубежі й видадуться не 
такими вже високими,

проблема 
використання 
усьому зво-

> щоб про них говорити. 
Але ми вперше плануємо 
на значній площі вирощу
вати качанисту без затраї 
ручної праці. Вже прозз- 
димо перший міжрядний 
обробіток ПОСІВІВ. Густот.) 
нормальна, рослини рсз. 
визаються добре. Розрахо
вуємо на успіх — /весь 
комплекс агротехнічних 
заходів виконаємо вчасно 
і високоякісно.

Хвилюють мене справи 
не тільки нашої ланки. Ни
нішнього року молоді ме
ханізатори області взяли 
під свою опіку 18 тисяч 
гектарів кукурудзи. Бо
ротьбу за 50—60-ценшер- 
ні врожаї ведуть 160 ком
сомольсько - молодіжних 
ланок.. Комсомольці Боб- 
ринець.сого району висту
пили з ініціативою «Кож
ному полю кукурудзи — 
комсомольську турботу!»» 
І тепер у районі кожна 
комсомольська організа
ція має підшефне поле, 
нарівні з механізаторами 
несе повну відповідаль
ність за долю врожаю. Іні
ціатива бобринчан — це 
конкретне, ділове шеф
ство над полем качанис
тої, воно заслуговує того, 
щоб мати якнайбільше по 
слідовників.

Масове шефство комсо 
мольців і молоді над ви
рощуванням високих уро
жаїв кукурудзи —справа 
в області 
нам тут 
досвіду 
І а й по 
дити не 
ньому пленумі ЦК ЛкСм 
України говорилося про 
успішне шефство МОЛОДІ 
Одещини. Де ж і вчитися 
досвіду, як не у наших 
друзіз і суперників по 
змаганню! Минулого року 
жодна комсомольсько- 
молодіжна ланка у сусідів 
не одержала менше оС 
центнерів зерна качанис
тої з гектара. Думаю, об
ком комсомол/ міг би до
помогти нам у вивченні 
досвіду одеситів. Є ще час 
улаштувати поїздку групи 
з числа ланкових, механі
заторів комсомольсько- 
молодіжних ланок по ви
рощуванню кукурудзи з 
кращі колективи кукуруд- 
зоводів Одещини. "Іільки 
треба не відкладати цієї 
справи в довгий ящик. > 
наших молодих хліборобів 
є всі можливості на рівних 
помірятися силами із су
перниками по змаганню і 
не тільки наздогнати, а и 
випередити їх.

На порозі — жнива тре
тього року п’ятирічки, 
важливі й відповідальні 
для кожного молодого 
хлібороба жнива ювілей
ного комсомольського 
ку. Як програму дій 
сприймаємо сьогодні 
станову Центрального 
мітету КГІРС і Ради 
ністрів СРСР «Про додат
кові заходи по забезпе
ченню збирання врожаю, 
заготівель сільськогоспо
дарських продуктів і кор
мів у 1978 році та успіш
ного проведення зимівлі 
худоби в період 19/8— 
1979 року». Кожен комітет 
комсомолу, кожен комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив тракторної брига
ди, ланки, загону повинен 
розробити конкретні захо
ди конкретної участі ком
сомольців, молоді села в 
боротьбі за одержання 
найвищих урожаїв на під
шефних ланах. Вагомим 
повинен бути наш внесок 
у новий мільярд пудів 
хліба республіки.

нова. Чому Ь 
не використати 

інших областей: 
науку далеко хо- 
треба. На недав-

ро- 
мі. 
по- 
Ко- 
Мі-

В. МИ КОЛЕН К0, 
механізатор колгоспу 
«Перше травня» Пег- 
рівського району, во
лодар призу обкому 
комсомолу і «Молодо
го комунара» «Золо
тий колос», делегат 
XXIIІ з’їзду комсомо
лу України.



червня 19TS

Популярний в учнів Кі
ровоградського машинобу
дівного технікуму МОЛО
ДІЖНИЙ клуб «Щит і меч». 
Двічі на місяць юнаки і 
дівчата знайомляться з ос
новами цивільного, карно
го, адміністративного, тру
дового права та інших га
лузей радянського законо
давства. Керує роботою 
клубу рада, яку вже сім 
років очолює досвідчений 
юрист Валерій Михайло
вич Богуславський.

Нам у клубі 
заняттях ми 
про значення

/

У МОЛОДІЖНОМУ КЛУБІ
правових норм, про 
форми відповідаль- 
за правопорушення.

ших 
різні 
ності И ___
Заняття в клубі сприяють 
зростанню нашої грома
дянської зрілості, вихову
ють повагу до закону, до 
нелегкої роботи міліції, 
прокуратури, суду, почут
тя необхідності особистої 
участі кожного у зміцнен
ні правового порядку.

У клубі обговорюємо ви-

падни правопорушень, які 
мали місце у нас у Кірово
граді, факти негідної пове
дінки окремих учнів нашо
го технікуму.

Збираємось кожного ДРУ; 
того понеділка, тоді в залі 
не буває вільних місць. 
Активними учасниками ро
боти клубу «Щит і меч» є 
близько сотні юнаків і дів
чат, учнів перших—третіх 
курсів.

Нинішнього року на за
сіданнях клубу ми приді
лили велику увагу вивчен
ню нової Конституції 
СРСР. Ось теми наших за
сідань: «Знати Конститу
цію СРСР, закони і прави
ла поведінки — обов’язок 
кожного радянського гро
мадянина», «Радянське за
конодавство про народну 
освіту», «Причини., право 
порушень у соціалістично-

му суспільстві і шляхи їх 
усунення». Нерідно бесіди 
і лекції супроводяться по
казом худижньо-домумен- 
тальиих фільмів. Частими 
гостями на засіданнях клу
бу бувають юристи міста.

І

ПАЛІТРА

цікаво. На 
довідуємось 
тих

І

І

І
СПОРТ

колос» п«ЗІРКА»
м

(Харків) — 0:1, «Колос» (Нікополь) — 

вигляд: 
О

Д. КАЛАШ НИК, 
учень Кіровоградсько
го машинобудівного 
технікуму.

П’ЯТНИЦЯ,

> П’ЯТЕ КОЛЕСО

У Микити — іменини.
Зібралися гості. 
Господаря величають, 
Пропонують тости.
Тичуть йому і великі
І малі пакунки.
В тих пакунках загорнуто 
Різні подарунки.
Встав з-за столу молоденький 
Жінчин брат патлатий.
— Стій, Микито, не рипайся, — 
Я буду вітати,
Я, маестро живопису.
В цю мить заповітну
Дозволь тобі приподнести 
Шикарну палітру.
Спробуй її наодинці,
і тоді ти взнаєш,
Що в палітрі нерозквітлий
Ще талант дрімає.
— Лоп-пробую... — А як гості 
Розійшлися спати.
Взяв Микита той пакунок
1 вислизнув з хати.
Бо сказано: «Попробуйте 
Самі, наодинці».
Знать, не можна куштувати
1 при рідній жінці...
Розкрив пакет — в ньому дошка. 
В дошці — дірочки,
А в дірочки натинано 
Якісь баночки.
Лизнув разон. Ткнув під носа.
Що воно таке?
Плодоягідним не пахне 
й зовсім не гірке.
Узяв одну, впхнув у рота.
Трохи пожував. 
Проковтнув. Тоді з годину 
Жовтим чимсь плював.
Спересердя тим пакунком 
Хряснув позад хати.
«Знайшло, — бурчить, — волохате 
З кого кепнувати».
Та й у хату. Жінка в сльози:
— Кого цілував?
Хто це тобі жовтим пику
Так розмалював?
— Одчепися. Облиш мене.
З іншого кепкуй.
Якщо любиш, то вже краще 
За братом слідкуй.
Бо у твого художника 
Но варить макітра — 
Якусь мазь, шмаркач, підсунув, 
А каже — півлітра.

Вячеслав СОКУРЕНКО.
м. Світловодськ.

У ДЮСШ 
спорткомітету 
замени. Свою 
ність, набуту 
них групах протягом уч
бового року, під час 
спортивних змагань, де
монструють юні гімнасти, 
легкоатлети; і.ссб'.'.г.”.- 
напруга 
басейні.
у школі 
кіадний 
кладачі, 
сили до 
їх вихованців, уболіваль
ників. Прийшли в школу 
старшокласники, ровес
ники юних . спортсменів, 
які теж збираються всту
пити у спортивні секції 
ДЮСШ.

Фото 8. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

обласного 
йдуть ек- 
майстер- 

в навчаль-

неабияка 
у плавальному 

І хоча екзамен 
— це не спарта- 
турнір, але ви- 
тренери запро- 
себе батьків сво- І

Команди, які зустрічалися, трималися 
одна від одної на досить помітній дистанції. 
«Зірка» з 22 очками посідала четверте міс
це в турнірній таблиці, а наші гості — пол
тавський «Колос» — мали в активі 13 очок і 
займали 14 сходинку. Ця різниця відчуза- 
лася в ході матчу. Гості лише епізодично 
організовували контратаки (правда, під час 
однієї з них від голу кіровоградщв уряту
вала лише штанга воріт), господарі ж вели 
планомірний натиск на ворота «Колоса», 
іноді підключаючи в атакуючі лінії до п яти 
футболістів. .

«Зірка», на відміну від минулої млявої 
гри з «Металістом», відчутно додала у 
швидкості, напад вела продумано і ком і- 
наційно. Після довгої «мовчанки» зновузнову 
«заговорив» дует Новакавський Мороз. 

— плідно 
Уже на 
мож.ли-

Допомагаючи один одному, вони 
діяли на. вістрі атак кіровоградців. 
перших хвилинах Новаковськиймав 
вість відкрити рахунок, але, вийшовши сам

на сам з воротарем, влучив саме • нього. 
Півзахист теж виявляв активність, всти-

— 1:0, «Говерла» (Ужгород) — «Фрунзенець» 
(Суми) — 1:0, СКА (Львів) — «Десна» (Чер
нігів) _ 0:1, «Дніпро» (Черкаси) — «Мета
ліст» (*•—,*••.—, - - -. —
«Лономотив» (Вінниця) — 2:0.

Таблиця на 15 червня має такий

ІІІіиали'.і ...... ------------ --- , _
гаючи владнати свої справи і вчасно виити 
на ударні позиції біля воріт. Ці 
не були марними. Недарма ж два 
рахунку півзахисників Д^итРа 
(34 хв.) і Миколи Журавльова (об).

А другий гол був забитий не без допо
моги захисника. На 30-й хвилин., після за
тяжного штурму воріт полтавчан, м яч під
хопив Олександр Смиченко. Сміливо і р<; 
шуче він увійшов з м'ячем у штрафний 
майданчик і переадресував м яча Богдан/ 
Морозу. Останній чітко пробив і подвою 
рахунок.

зусилля 
голи на 
Кіхаєва

м. СОМОВ.
Результати інших матчів: «Поділля»

/у^епьнииький) - «Атлантика» (Севасто
полі) - &», СКА (Київ) - «Шахтар» (Гор- 
лГвка) - 1:0, «Спартак» (Житомир) - «Но- 
л ~г?, іШплиов! _  3:1, «Торпедо» (Луцьк) —
«Старт» (Тирасполь) — 2:0, «Авангард» (р°°- 
НОІ Л «Суднобудівник» (Миколаїв) — 1:0. 
«Буковина» (Чернівці) — «Кристал» (Херсон)

«Колос» Н. 
«Металіст» 
«Зірка» 
«Кривбас» 
«Кристал» 
СКА К. 
«Буковина» 
СКА Л. 
«Спартак» 
«Десна» 
«Авангард» 
«Локомотив» 
«Суднобудівник» 
«Атлантика» 
«Колос» П. , 
«Фрунзенець» 
«Поділля» 
«Говерла» 
«Торпедо* 
«Новатор» 
«Дніпро» 
«Шахтар» 
«Старт»

16
17
16
16
Із
17
16
16
17
16
17
16
16
13
17
16
15
16
17
16
16
16
16

22 —
22—
24 —

7
5
9

26 — 11
13- 7 
26—14
19 — 11 
19 — 12
20 — 14 
15 — 11
17- 17 
11-12
14- 14
18— 19 
16-19
10 — 16

7 — 18
10 — 18
12 — 27
22 — 29
9 — 23

12 — 28
5 — 28

26
25
24
24
22
21
19
19
18
17
15
15
14
14
13
13
13
12
12
11
11
9
5

Наступні матчі «Зірка» проведе на виїзді. 
18 череня в Чернігові вона зустрінеться з 
«Десною», а 22 в Сумах — з «Фрунзенцем».

ЮНІ ПОЧИНАЮТЬ УСПІШНО
® ___л-пл л. ІІІлпґї □ ПьоіогкиПі Пб/

На гімнастичному по
мості дитячо - юнацької 
спортивної школи Кірово
градського обласного
спорткомітету у свій час 
розігрувались молодіжний 
кубок країни, всесоюзна 
першість ДЮСШ профспі
лок, першість республікан
ської ради товариства «Бу
ревісник». А ось таких 
змагань, як минулих субо
ти і неділі, на помості ще 
не було. Центральна рада 
товариства «Авангард»
уперше на Україні провела 
тут змагання наймолод
ших гімнастів: дівчаток не 
старших дванадцяти років 
і хлопчиків, він яких не пе
ревищував тринадцяти ро
ків. Наприклад. Нвта ні 
Звєрєвій з Кривого Рої а 
ледве минуло сім років.

Отже, він — не перешко
да для учасників амаЛ.аньй’ 
що мали назву «юнии 
азангардівець». Звичайно,

наймолодшим гімнастам 
іноді не вистачало чіткості, 
відточеності, чистоти вико
нання. Але СКЛаАн,сТ*? .і пі 
ня програма мало чим від 
різнилася від програми до
рослих. Виконувались по
двійні сальто і П,РУЄ™’ 
опорний стрибок Ц 
кахара» різних модифіка 
Цій та інші складні еле
менти й номбінацп- Д Р 
чі, та ж Наталя Звєрева 
стала бронзовою пР’1а®р 
кою в гімнастичному бага
тоборстві серед 
що виступали за пр і 
мою першого розряду.

Тепер у гімнастиці, крім 
підготовки тренерів висо 
кої кваліфікації, ств°р®н^- 
добрих спортивних баз. на 
перше місце виходить від
бір здібних дітей для даль
ших занять у спортив 
школах-інтернатах. Це У 
ло головною метою и Д 
них змагань. _________

Взагалі змагання спра
вили приємне враження. 
Серед хлопчиків з яв
ною перевагою перемогла 
номанда нашої області, що 
складалася з вихованців 
тренерів О. Л. Яровинсько- 
го, А. В. Михайличенка, 
О І Рощина та М. М. Кри- 
чуна. На друге місце ви
йшли юні гімнасти міста 
Києва, які на 0,15 бала ви
передили третіх призе
рів _ представників Дні
пропетровщини.

Серед дівчаток краще 
від інших виступила
номанда Одеської області, 
друге місце посіла коман 
па Львівської області, а 
?ретє - спортсменки Кп 
ровоградщини (тренер
Ю Ю. Толчинськии).

У дівчаток у гімнастич
ному багатоборстві за до
вільною програмою натіід, - 
патів у майстри спорту 
('обов’язкова не розігрува
лась) перемогла Ірина

Щерба з Львівської облас
ті. Срібна нагорода Діста
лася кіровоградці Ірині Ха- 
лініи — учениці 5-го класу 
школи М? 16. А за програ
мою першого розряду най» 
сильнішою була першо
класниця школи № 4 м. Кі
ровограда восьмирічна від
мінниця навчання Олена 
Гордієнко.

Неперевершеним серед 
хлопчиків у багатоборстві 
був Андрій Софронов — 
учень шістнадцятої школи 
з Кіровограда.

У напруженні, безком
промісно проходив другим 
день змагань, коли по 
шість найсильніших вибо
рювали першість на окре
мих снарядах.

Вільні вправи, вправи на 
кільцях і перекладині ви
грав юний спортсмен з 
Дніпропетровщини^ Віктор 
Михальчук. Андрій Софро
нов записав у свій антив

перемоги на коні і в опор
ному стрибку. Крім того, 
посів друге місце на бру 
сах і третє — на нільцях. 
Медаль найвищого гатун
ку за вправи на брусах за
воював сумчанин Валерій 
Виноградов.

Серед дівчаток двома 
золотими медалями наго
роджено переможницю ь 
багатоборстві Ірину Щер- 
бу з Львівської області — 
за найкращий опорний 
стрибок і найнращий ви
ступ на брусах. У вільних 
вправах, на колоді пере
могли представниці Во; 
рошилоаградсьноі області 
Люда Христосенко і Ліда 
Коршикова. Наша Іра Ха- 
ліна стала володарною 
срібних медалей за другі 
місця в багатоборстві, у 
вільних вправах та опор
ному стрибну.

М. КАЛ Я ГІН.

16 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». • 8 зо — Гімнастика. 
8.35 — «Белнч'а арена юного 
спортсмена». 9.10 — Теле
фільм «1 знову Аіііекш».
2 серія. 10.45 — «Народна 
іворчісгь». 15.30 — док. 
фільм «Балснгніїа Терешко
ва». 16.00 — «Повергаючись 
до Чехова». 17.00 — «Москва 
і москвичі». 17.80 — «День 
заднем». 18.00 — Новішії. 
18.1а — Поле ного подвигу. 
(К-Дд 18.5и — Музичний те- 
лецнльм «Ліон Кармен». іу.оО 
Телефільм «1 ЗНОВУ ЛНІСКНІ*.
3 серія. 21.00 — «Час». сі.оО
— «Ширше коло», ьстридна 
програма. 23.05 — Док. геле- 
філь.м. Но закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.30
— «Народні таланти». Спі
ває самодіяльний народ
ний хор олександрійського 
РБК. (К-д на Республікан
ське телебачення), іб.ии — 
Вісті. 19.30 — «Голосую за 
професію». 20.23—Науково- 
популярний фільм «контак
ти». 20.45 — «На добраніч. 
Діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Люся». 22.50 —
Мультфільми для дорослих. 
По закінченні — новини.

СУЬОІ А,

І
І
І
І

17 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». У.25 — Пародій мело
дії. У.40 — Телефільм «1 зно
ву Апіскін». З серія. 10.45 — 
«Для вас, батьки». 11.15 — 
«Ранкова пошта». 11.45 — 
«Державна Трстьяковеька 
іалсреях «Історія колекції». 
Частина 1. 12.15 — М. Свет
лов. «До 75-річчя з дня на
родження». 13.20 — «Здо
ров я». 14.05 — Грае 11. Не- 
чипорепко. (Балалайка). 
14.40 — «Край наш». Кіно- 
програма про Сибір і Дале
кий Схід. 15.30 — Тираж 
«Спортлото». 15.40 — «Оче
видне — неймовірне». 16.40
— VI Міжнародний конкурс 
імені 11. 1. чайковського. 
Фортепіано. 17.15 — Бесіда 
на міжнародні темп політич
ного оглядача газети «Прав
да» ІО. О. Жукова. 18.00 — 
Новини. 18.1о — Мультфіль
ми. 18.45 — «Радянський 
Союз очима зарубіжних і ос
тей». 19.00 — Зустріч з пра
цівниками охорони здоров'я 
міста Владимира. 21.и0 — 
«Час». 21.30,— Фільм-коіі- 
церт «Вічний ранок опере
ти». 22.30 — Чемпіонат Єв
ропи з важкої атлетики.

ДРУГА ПРОГРАМА. 11.50
— «Так в нашому ро
ду повелось». 12.35 — Кон
церт Державїізго заслужено
го ансамблю таищо- Узбець
кої РСР «Бахор». 13.20 — 
«Вперед, орлята». 13.50 — 
«Хроніка однієї репетиції». 
Телефільм. 1 1.50 — Док. те
лефільм. 15.20 — «Пісні
юності». 15.45 — До 75-річчл 
11 з’їзду РСДРП. Фільм «Роз
повіді про Леніна». 17.35 — 
«У світі музики». 18.30 — 
Вісті. 19.00 — Футбол: «Ди
намо» (Київ) — «Дніпро». 
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час». 21.30—Фільм 
«Кожен день життя». 22.50 — 
Вечір оперних арій.

Н ЕДІЛЯ,

І

І

18 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35—Гімнастика для 
дітей. 8.55 — Концерт ху
дожніх колективів Азер
байджану. 9.30 — «Будиль
ники. 10.00—«Служу Радян
ському Союзу!» 11.00 — Те
лефільм для дітей. «Капітан 
Немо». З серія. 12.05 — «Му
зичний кіоск». 12.30 —
«Сільська година». 13.30 — 
К. Симонов, «із записок Ло- 
гіатіна». Фільм-вистава. 15.40
— «В.-А. Моцарт. «Симфонія 
ДЬ 31 рс-мажор». 16.00 — 
«Міжнародна панорама«-. 
16.30 — «Сьогодні -- День 
медичного ' працівника». 
17.15 — «За вашими листа
ми». 18.00 — Новини. 18.15
— Мультфільм. 18.35 —
-.Клуб кіноподорожеіі». 19.35
— Концерт учнів Київського 
державного хореографічно
го училища. 19.55 — Те.че- 
вистава «Годинник з зозу
лею». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Футбол; друге фінальне ко
ло. (Аргептіна. В перерві — 
чемпіонат Сиропи з важкої 
атлетики. (Чсхословачінна). 
По закінченні ■ новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 13.10'— 
«Мереживо танцю». 13.35 — 
«Слава солдатська». 14.30 — 
«Людина і природа». 15.00 — 
Науково популярний жур
нал «Горизонт». 15.40 — Те
лефільм «Вершники». 1 і 2 
серії. 18 00 — «Недільний 
сувенір». 18.45 — «Актуаль
на камери». 19,30 — «Дні 
Вратіслаяп у Києві». За
ключний концерт. В перерві
— «На добраніч, діти!» По 
закінченні -- повніш.

п *

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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запрошують інститути, техніками, 
«muAMBuav

Професійне училище 
текстильної промисловості 
Полтавської 
бавовпонрнднльної фабрики 
імені 50-річчя Великого Жовтня

Олександрівіськпй |>адгосп-технікум
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СТАЦІОНАРНИЙ (СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗООТЕХНІЯ», І «ВЕТЕРИНАРІЯ») 
1 ЗАОЧНИЙ (СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ЗООТЕХНІЯ») ВІДДІЛИ.

ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

До закладу приймають дівчат віком 15—19 років 
з освітою за 3—10 класів.

Училище готує кваліфікованих прядильниць, пря- 
ДНЛЬНИЦЬ-КруТНЛЬНИЦЬ, рІВНИЧННЦЬ, мотальниць, ЗНГ 
мачок.

Паралельно учні здобувають середню освіту і мо
жуть надалі вступити до вечірнього мехапо-техполо- 
гічного технікуму при фабриці.

Строк кавчання — від 12 до 24 місяців.

Приймання до закладу проводиться протягом року, 
без вступних екзаменів.

Початок занять — у міру комплектування груп.

Вступник:) полають свідоцтво про освіту, свідоцтво 
про народження або паспорт з випискою (для іного
родніх). довідку т місця проживання. 6 фотокарток 
розміром 2X4 см медичну довідку (форма № 286), 
характеристику зі (вколи чи останнього місця роботи.

Учнів забезпечують гуртожитком, вони одержують 
стипендію, а через 7—8 місяців їх переводять на від* 
рядну систему оплати праві, і вони одержують за 
вироблену продукцію від 45 до 120 карбованців на 
місяць.

Адреса училища: 314019, м. Полтава, вул. маршала 
Бірюзова, 26/1. Телефон 1-95-5-29.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Заклад готує зоотехніків 
і ветеринарних фельдше
рів для роботи в колгос
пах, радгоспах, плємззео- 
дах, племгосподарствах, 
державних станціях по 
племінній роботі, станціях 
штучного осіменіння тва
рин, станціях по боротьбі 
із захворюваннями сіль
ськогосподарських тварин.

Крім основної кваліфі
кації, кожному випускни
кові стаціонарного й заоч
ного відділів присвоюють 
додаткові кваліфікації шо
фера, техніка по штучно
му осіменінню сільсько
господарських тварин, ме
ханізатора тваринницьких’ 
ферм.

Нз І курс стаціонарних 
зоотехнічного й ветери
нарного відділень та на 
І курс заочного зоотехніч
ного відділення прийма
ють осіб, що мають осві
ту за 8—9 класів:

На II курс стаціонарно

го зоотехнічного відділен
ня — осіб, що мають се
редню освіту;

На II курс стаціонарного 
відділення зоотехніків-ор- 
ганізаторів — осіб, що ма
ють середню освіту, стаж 
роботи не менше трьох 
років та направлення з 
колгоспів і радгоспів;

На III курс заочного 
зоотехнічного відділен
ня — осіб, що мають се
редню освіту і працюють 
у сільському господарстві.

Строк навчання: на ста
ціонарному ветеринарно
му відділенні — 3 роки і
6 місяців; на зоотехнічно
му відділенні — 3 роки і
7 місяців на базі неповної 
середньої школи та 2 ро
ки і 6 місяців на базі се
редньої школи; на заочно
му відділенні — 2 роки і 
6 місяців на базі серед
ньої школи; на відділенні 
зоотехніків - організаторів 
— 2 роки.

Заяви приймають: на 
стаціонар — на базі не
повної середньої школи— 
з 1 червня по 1 серпня; 
на базі середньої школи—
3 1 червня по 14 серпня; 
на заочний відділ — з 2 
жовтня по ЗО листопада 
1978 року.

До заяви слід додати: 
атестат в оригіналі чи сві
доцтво про восьмирічну 
освіту, довідку про стан 
здоров’я (форма № 286),
4 фотокартки (3X4 см), 
виписку з трудової книж
ки (для працюючих), ко
мандированим на навчан
ня підприємствами, кол
госпами і радгоспами — 
направлення за єдиною 
формою.

Вступні екзамени: на 
стаціонарному відділі — 
з 1 по 20 серпня; на заоч
ному відділі — зі листо
пада по 15 грудня з таких 
предметів:

на І курс — з україн
ської або російської мови 
(диктант), математики (ус
но);

на II курс стаціонарного 
і III курс заочного відді
лень — з української або 
російської мови і літбра- 
тури (твір), хімії (усно).

На заняття слід прибути 
за викликом технікуму.

Початок навчання: на 
стаціонарному відділі — 
з 1 вереси? 1978 року; на 
заочному — з 2 січня 1979 
року.

Учнів стаціонарного від
ділу забезпечують сти
пендією та гуртожитком 
на загальних підставах,

При технікумі працює 
їдальня.

Для підготовки до 
вступних екзаменів орга
нізовано платні підготовчі 
курси. Курси працювати
муть з 15 липня.

Заяви надсилати на ад
ресу: 317900, м. Олек
сандрія Кіровоградської 
області, вул. Діброви, 85, 
радгосп-технікум.

ДИРЕКЦІЯ- ‘

ОДНОЧАСНО — СПЕЦІАЛЬНІСТЬ І СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Миколаївське середню профтехучилище № 11
ПРИЙМАЄ УЧНІВ ПА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Балтськс 
педагогічне училище
НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА III КУРС ВІДДІЛЕНЬ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
1 ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

Строк навчання на обох відділеннях — 1 рік і 10 
місяців

«
Заяви приймають з 1 червня по'Г-1 серпня від усіх 

громадян СРСР віком до ЗО років, які закінчили се
редню школу.

Вступники подають заяву, атестат про середню 
ссвітї (в грій шалі). чотири фотокартки розміром 
3X4 см. медичну довідку (форма № 286), виписку з 
трудове? книжки, завірену керівництвом підприєм
ства чи установи (для тих. що працювали), виписку 
з колгоспної книжки (для колгоспників).

Перед екзаменами всі вступники проходять пере
вірку .музично-слухових даних.

Вступні екзамени — у два потокиГз 1 по 15 і з 15 
по 20 серпня.

Вступники на відділення вчителів початкових кла
сів пишуть диктант з української або російської мо
ви, складають екзамен з математики (усно) в обсязі 
програми за середню школу.

Вступник:) на відділення вихователів дошкільних 
закладів пишуть твір з української або російської лі
тератури. складають екзамен з історії СРСР.

Без вступних екзаменів приймають осіб, які закіїь 
чили середню школу із золотою чи срібиою медаллю.

Викладання в училищі ведеться українською мо
вою.

При закладі е їдальня.

Заяви наденлзги на адресу: м. Балта Одеської об
ласті, вул. Шевченка, 2, педучилище.

ДИРЕКЦІЯ.

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
(приймають юнаків і дівчат):
на базі 8 класів — токар, токар для обслуговуван

ня верстатів з програмним управлінням, слюсар-ін- 
струментальник, слюсар-ремонтнии, слюсар механо
складальних робіт, електромонтер для експлуатації 
електроустаткування. Строк навчання — 3 роки. Ви
пускникам видають диплом про середню освіту і 
присвоюють третій розряд за спеціальністю:

на базі 1G класів — формувальник машинного фор
мування, токар, слюсар механоскладальних робіт, 
електромонтер для експлуатації електроустаткуван
ня. Строк навчання—1 рік. Випускникам гарантують 
місячну заробітну плату в розмірі. 150—170 карбо
ванців.

Учні з трирічним строком навчання перебувають 
на повному державному забезпеченні, з річним — 
одержують стипендію в розмірі 30 карбованців на 
місяць. Ті, що вчаться нз «добре» і «відмінно», одер
жують стипендію підвищену на 15—25 процентів. 
Юнаків забезпечують гуртожитком.

Усі учні одержують 33 проценти від суми, зароб
леної під час еиробничої практики. Учням з триріч
ним строком навчання надають відстрочку від призо
ву до Радянської Армії на 4 роки.

Випускникам училища надають право переважного 
зарахування до військових училищ і вищих навчаль
них закладів СРСР

до груп з дворічним строком павчапля по підго
товці

продавців продовольчих товарів, 
продавців промислових товарів;
до груп з річним сі роком навчання — 
контролерів-касирів промтоварів, 
контролерів-касирів продтоварів, 
продавців промислових товарів, 
продавців продовольчих товарів.
Приймають без екзаменів юнаків і дівчат, що за

кінчили 8. 9, 10 класів, і звільнених у запас воїнів 
Радянської Армії.

Учнів забезпечують стипендією в розмірі 32 карбо
ванців па місяці», а звільнених у запас воїнів — 
00 карбованців. Строк навчання для тих, шо закінчи-

В училищі набираються спеціалізовані спортивні 
групи.- боксерів та борців.

У ПТУ працюють секції футболу, волейболу, бас
кетболу, боротьби, настільного тенісу, легкої атле
тики, велосипедного спорту, гуртки художньої само
діяльності (танцювальний, хоровий, драматичний, 
ниркового мистецтва) та електроінструментальний 
Ансамбль.

Училище має добру бібліотеку, актовий зал на 
4С0 місць, спортивний зал (у зимовий час учні корис
туються плавальним басейном спортивного комп
лексу).

До-училища учнів зараховують без екзаменів.
Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 

спеціальності, свідоцтво про освіту (оригінал), пас
порт або свідоцтво про народження (оригінал), ха
рактеристику з місця навчання, довідки з місця про
живання і про склад сім’ї, медичну довідку (форма 
№ 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Документи можна висилати цінним листом, і ви 
отримаєте риклик на навчання е. училищі.

Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: УРСР, 327044, м. Миколаїв Іоблас- 
ний], вул. Космонавтів, 66. їхати трамваями Н«№ 7 і 1, 
автобусами №№ 10, 12, 18. Телефони: 2-10-81, 2-10-87,

ДИРЕКЦІЯ.

К і роног раде і. ке 
професійне торгопелшіе училище

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
• НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

лп 8 класів, — 2 роки, 10 класів — 1 рік. Час навчан
ня зараховується до загального трудового стажу.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності; характеристику, свідоцтво про народ
ження (копія) або паспорт (пред’являють особисто), 
документ про освіту, довідку з місця проживання, 
медичну довідку (форма № 286). три фотокартки 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 травня по 15 серпня. 
Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, вул. Васи- 
линн, 5. їхати до училища автобусами №№ 5. 20, 29 
або тролейбусами №№ 2, 4, 5 до зупинки «Швейна 

фабрика».
ДИРЕКЦІЯ.

І?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 26. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45*35. відділу пропаганди, 
еїдділу листів I масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87,

»МОЛОДОЛ КОММУНАР» - 
орган Кпропсирадекою обкома 

ЯКОМУ, г. Кнровоірад. 
Газега печатается 

па украинском языке.
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у вівторок, четвер, 

суботу.

Друкарня їм. Г. А). Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

ПОГОДА

Вдень 15 червня по території області і місту Кі
ровограду передбачається мінлива хмарність, в 
другій половшії дня в окремих районах коротко
часний дощ. Вітер західний 5—10 метрів за секун
ду. Температура повітря по області 17—22, по міс
ту 18—20 градусів.

За даними Українського бюро погоди 16—17 
червня передбачається мінлива хмарність. корот
кочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямній 
3—7 метрів за секунду. Температура повітря вночі 
12—17, вдень 20—25 градусів.
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