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НА ОРБІТІ МІЖНАРОДНИЙ ЕКІПАЖ
26 серпня 1978 року в Радянському Союзі здійснено запуск 

космічного корабля «Союз-31».
Радянський космічний корабель пілотує міжнародний екі

паж: командир корабля двічі Герой Радянського Союзу, льот- 
чик-космонавт СРСР Валерій Биковський і космоновт-дослід- 
ник, громадянин Німецької Демократичної Республіки Зігмунд 
Йєн.

Програмою польоту екіпажу корабля «Союз-31» передба
чається стикування корабля з орбітальним науково-дослідним 
комплексом «Салют-6» — «Союз-29» і проведення на його 
борту досліджень і експериментів спільно з космонавтами Ко- 
вальонком та Іванченковим, які працюють у космосі з 15 черв
ня 1978 року.

Самопочуття космонавтів Биковського і Йена добре, бортові 
системи корабля працюють нормально.

Запуск космічного корабля «Союз-31» з космонавтами Ра
дянського Союзу і Німецької Демократичної Республіки, 
здійснений у період підготовки до історичної події — 30-річчя 
утворення першої Німецької Соціалістичної держави, є ще 
одним яскравим прикладом дальшого зміцнення братерської 
дружби і тісного співробітництва між народами СРСР і НДР.

СТЕНД Ж39ІІК

НА 28 СЕРПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ 722 

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 712,0 ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. УСЬОГО 

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 2507 ТИСЯЧ' ТОНН. ПРОДАНО ДЕРЖАВІ 1 308 083 ТОННИ.

У ШИРОКІМ ПОЛІ 
ГОМОНЯТЬ ЖНИВА, 

КОЛОСКОВІ гони — 
МУЗИКА ЖИВА. 

КОМБАЙНЕР СМІЄТЬСЯ — 
• ЩЕДРІШ ЧОЛОВІК. — 

ІЗ КОМЕЛІіна ллється 
СОНЯЧНИЙ ПОТІК.

У РУКАХ НУРТУЄ СИЛА 
МОЛОДА, 

ПА ОБЛИЧЧІ ГОРДІСТЬ: 
ВІН ГЕРОЙ ТРУДА.

ВІН ДАРУЄ ЛЮДЯМ 
НЕЛЕГКИЙ ЦЕП ХЛІБ,

А ЙОГО ВКВІТЧАЄ 
ЗОЛОТИСТИЙ СНІП.

Минулих жнив Микола 
Галета часто сперечався з 
керівниками колгоспу. Бу
ла причина. Чи ж пра
вильно, що його та інші 
комбайни переганяли з 
одного поля на інше? Та 
воно й нічого, коли близь
ко, а то більше часу на 
переїзди витрачалося, 
ніж на роботу. Не зовсім 
добре почалися жнива 
для Миколи й цього року. 
Трапилося так, що одер
жав нового комбайна за 
два тижні до початку 
жнив. А що таке новий 
комбайн? Оглянути його 
треба, відрегулювати ко
жен вузол, агрегат. Бо

Після закінчення шо
ферських курсів прийшов 
юнак працювати у рідний 
колгосп імені XX з’їзду 
КПРС Новоукраїнського 
району. Уже кілька літ ми
нуло :і того дня. Нині Ана
толія Смцрнова добре зна
ють і поважають у госпо
дарстві. В автогаражі на
вряд чи пригадають випа
док, щоб молодий водій 
не справився із дорученим 
завданням. автомашина 
завжди у нього справна.

І цього літа стаоаипо 
попрацював Анатолій па 
транспортуванні хліба, на 
черзі — «зелені» жнива. А 
там — цукрові буряки, со
няшник, кукурудза. Сло
вом. іде багато трудових 
буднів для •. комсомольця 
А. Смирнова у ювілейному 
комсомольському році.

Фото Г. ВРАДІЯ. 

який же босць в битву 
йде на необ'їждженому 
коні?

Не один день підрихто- 
вував комбайн разом з 
помічником Анатолієм 
Жижченком, механізато
ром досвідченим, робо
тящим. Але все, що хоті
лося б зробити — так і 
не встигли. Тому ще й пер
ші дні перед тим, як за-

На фото: М. ГАЛЕТА і Анатолій ЖИЖЧЕНКО з перехідним призом рай
кому ЛКСМ України. Фото М. ГЕЛЬМАНА.

МИКОЛА ГАЛЕТА
МАЄ НАДІЮ

йти у загінку, доводилося 
відрегульовувати механіз
ми. Та це не перешкоджа
ло молодіжному екіпажу 
стати першими володаря
ми перехідного призу Но- 

вомиргородського райко
му комсомолу.

Боротьба за «Золотий 
колос» на Новомиргород- 
щині триває.

Ф Дорога до батьківського поля

ПОХВАЛА—ВІД ВЕТЕРАНА
Р'АНО починається літ

ній день над Вільшан
кою. Ледве сонце зажев
ріє на сході, а дев’яти
класниці Наталці Новіко- 
вій вже не до сну. Вона 
швиденько збирається і 
поспішає на тік місцевого 
колгоспу «Аврора».

Жнивна пора — напру
жена. А цього року особ
ливо важка. Погожими, 
жаркими днинами погода 
не багата, тому с сільських 
трудівників на обліці кож
на хвилина. От і виріши
ла Наталка разом із свої
ми шкільними друзями 
Володею Балабаном,
Юрою Квасницьким, Та
нею Новіковою, Сашком 
Ляшенком, Валерою То- 
панаром допомогти хлі
боробам. їх шістнадцять— 

восьмикласників і дев’я
тикласників Вільшанської 
десятирічки, для кого літо 
стало п ятою трудовою 
чвертю.

Школярі на колгоспно
му току не гості, а повно
правні трудівники. За ро
бочий день встигають про
сушити 3—5,5 тисяч цент
нерів зерна. Павлик Бар- 
зіков, шестикласник, най
молодший помічник, не 
відстає від своїх старших 
товаришів. Він зшиває 
мішки під зерно ниніш
нього врожаю.

В. Р. Опря — бригадир 
рільничої бригади № 1, 
наставник і порадник 
дітвори.

— Добре, легко з оци
ми невгамовними працю
вати. Сам помолодшав на 

добрий десяток літ біля 
них, — каже Василь Рома
нович. — Допомога їхня 
відчутна. Коли б не школя
рі, довелося б людей на 
тік з інших важливих об'єк
тів кликати. Від початку 
жнив мої підопічні просу
шили та очистили більше 
33 тисяч центнерів зерна.

Організатор позаклас- 
ної роботи десятирічки 
А. С. Добров питанню 
профорієнтації приділяє 
неабияку увагу. На протя
зі навчального року орга
нізовує цікаві зустрічі з 
передовиками, спеціаліс
тами сільськогосподар
ського виробництва, про
водить екскурсії на тва
ринницьку ферму, польо
вий стан тракторної брига
ди. Ще весною до школя

рів завітали голова місце
вого колгоспу В. С. Бон
дар, головний агроном 
господарства І. М. Стан
ков, ветеран праці В. Р. 
Опря. Вони розповідали 
про свої нелегкі та почес
ні професії, про досягнуті 
успіхи, подальші плани, 
задуми. І наслідки таких 
бесід очевидні. «Аврора» 
не відчуває гострої потре
би в механізаторах, бо 
щороку за кермо потуж
них тракторів, комбайнів 
сідають колишні випуск
ники школи.

Перші в житті жнива 
нині у Анатолія Світича, 
Василя Шабанова, Михай
ла Алаєва, Леоніда Босса, 
Віталія Василенка. Після 
закінчення Бобринецько- 
го СПТУ № 2 та Голова- 
нівського СПТУ № 8 хлоп
ці впевнено розпочали 
свою трудову біографію.

Т. КУДРЯ, 
спецкор «Молодого 
комунара».

емт Вільшанка.

На приз 
„Золотий колос“

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
СЕРЕД МОЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ:
Андрій ТРІОХАН з радгоспу «П'ятнхатськнй» Петрів- 

ського району — комбайном «Колос» зібрав ранні зер
нові на 411 гектарах і намолотив 22 572 центнери хліба.

Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе Долин- 
ського району — комбайном «Колос» на 412 гектарах 
намолотив 17 531 центнер зерна.

Віктор МИКОЛГНКО з колі оспу Перше травня» 
Петрівського району — комбайном «Колос» зібрав хліб 
на 388-гсктарній плоті і намолотив 16 672 центнери 
зерна.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса 
Петрівського району — комбайном сКо.іос» зібрав ранні 
зернові на 392 гектарах і видав з бункера 14 209 центне
рів хліба.

Михайло ШАРІЙ з Дмптрівського СПТУ-9 — на полях 
Знам’янського району комбайном «Нйва» намолотив 
13 969 цепі перів хліба.

СЕРЕД МОЛОДИХ ВОДІЇВ:
Леонід РОМАНОВ з Долинського районного об'єднан

ня «Сільгосптехніка» — автомобілем «Урал-337» перевіз 
на хлібоприймальні пункти 2205 тонн зерна.
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---------- ПЕРЕДМОВА ДО ПОЛІТЗАНЯТЬ
Напередодні нового навчального року в системі комсомольського 

політнавчання за «круглим столом» «Молодою комунара» зібралися 
пропагандисти, щоб обговорити актуальні питання підвищення ефек
тивності комсомольського політнавчання. В розмові взяли участь: за
відуючий відділом пропаганди і культурно-масової роботи обкому 
ЛКСМ України М, Гарба, пропагандисти Л. Услиста з колгоспу 
«Мир» Новоукраїнською району, Е. Кучугура з колгоспу імені Ча
паева Бобринецькоїо району, Л. Новицькнйз І айворонського тепло- 
возоремоніного заводу, Т. Вишневська з універсального торгового 
об’єднання «Кіровоїрад», В. Федоренко з Устинівського районного 
об’єднання «Сільгосптехніка», П. Кучугурний з колгоспу «Комуніст» 
Компаніївською району.

ВІД КОЖНОГО ОСОБИСТО
Наша зустріч припала саме на 

той час, коли колгоспи і радгоспи 
області закінчують жниауаати. 
Тим-то й почали розмову з того, 
яку участь пропагандисти, слухачі 
гуртків брали а ідеологічному за
безпеченні жнив.

Л. Услиста. Певно, що так. Над
то ж, коли врахувати, що колгосп 
«Мир» у минулому — один з від
стаючих. Тепер у нас справи йдуть 
па лад. Ватажок молоді Олек
сандр Вергун — заступник голо
ви колгоспу но роботі з молоддю.

Маючи чималий досвід комсо
мольської роботи, він зумів залу
чити комсомольців до активного 
навчання в гуртку «Політика 

ІКПРС — мзркснз.м-лспінізм у дії». 
До мене на заняття стала прихо
дити молодь, яка спочатку не за
писалася до гуртка. Словом, ми 
добре організували свою роботу 
на літній період.

Скажімо, групкомсоргові авю- 
гаража Миколі Запорожцю дору
чили контролювати хід соціаліс
тичного змагання водіїв автомобі
лів на жнивах, а Надії Дядюрі, 
обліковцеві тракторної бригади 
№ 2 — механізаторів. Це були їх
ні постійні доручення. До того ж 

І і Микола і Надія були, як і рані
ше, політіпформаторами, агітато
рами у своїх колективах. їм допо
магали бібліотекарі Л. Дсрюгіна і 
Д. Омельчеико. Вони випускали і 
розповсюджували щоденники 
жнив, «блискавки», календарі тру
дової слави, постійно забезпечува
ли агітвагончики в полі свіжими 
газетами, журналами. Крім того, 
комсомольці Р. Васильєв, В. Єре
менко, 11. Білоруська, Д. Омель
ченко, Л. Дсрюгіна виступали в 
складі художньої агітбригади, яка 

в. цього літа часто відвідувала місця 
робіт механізаторів.

М. Гарба. Яка ваша особиста 
участь в ідеологічному забезпечен
ні жнив?

Л. Услиста. Перед концертом 
агітхудожньої бригади я виступа
ла з лекціями, проводила бесіди. 
Яка тематика? Останні присвячені 
матеріалам липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. З цікавістю 
слухали механізатори і короткі 
лекції на моральні теми, огляди 

І міжнародних подій. Самі розуміє
те, в жнива комбайнер не завжди 
вибере час, щоб газету почитати, 
а подіями у світі всі цікавляться.

Звичайно, досвід у мене ще непе-

дикий. Працюю всього рік. Одна
че вважаю, що у моєму колгоспі 
ми з комітетом комсомолу та парт

комом досяглії надзвичайно важ
ливого результату — наша мо
лодь, гуртківці усвідомили важ
ливість і необхідність ідеологічної 
роботи на жнивах і разом з жни
варями досяглії високих показни
ків у праці.

Е. Кучугура. Наш колгосп іме
ні Чапаева має давні хороші тра
диції. Комсомольська організа
ція — одна з кращих організацій 
у Бобр;шещ.кому районі. Напере
додні жнив винесли питания ідео
логічного забезпечення змагання 
механізаторів на загальні комсо
мольські збори. Гуртківці активі
зували свою роботу, участь в пій 
взяла більшість членів ВЛКСМ. 
І було приємно чути, коли па тор
жествах, присвячених виконанню 
плану продажу зерна державі, 
правління колгоспу висловило по
дяку гуртківцям за ідеологічне 
забезпечення збирання врожаю.

М. Гарба. Ленінські уроки дав 
но стали загальновизнаною ціка
вою формою проведення першого 
чи заключного заняття в гуртку. 
Почнете ними свої заняття й цього 
року. Хотілося б знати, як паші 
рекомендації, маю на увазі реко
мендації обкому ЛКЄМУ, розроб
ки, вміщені в «Молодому комуна
рі», допомагають вам. Чи досить 
їх? Яку допомогу ми можемо по
дати пропагандистам у підготовці 
до Ленінських уроків, взагалі до 
занять?

Т. Вишневська. Для моїх дівчат 
із торговельного об’єднання Ле
нінський урок завжди — свято. До 
кожного уроку готуємось разом, 
при активній допомозі партійної 
організації. Хочу сказати про зна
чення семінарів, які проводить 
Ленінський райком ЛКСМ Украї
ни напередодні Ленінських уроків. 
Подивишся заняття в базовому 
гуртку — побачиш, як треба про
вести його. Можеш згодом про
аналізувати — це дуже цікаво. 
Тут видно, що вдалося організа
торам, а що ні. Тоді у себе легше 
уникнути типових помилок.

П. Кучугурний. Не завадило б 
проводити такі семінари і заняття 
п базових гуртках нашого ра
йону...

Т. Вишневська. Продовжу свою 
думку. Побуваєш па такому семі
нарі, потім прочитаєш прислані 
розробки, погортаєш підшивки га-

ієт, і тоді ясно, що робіни. Так 
би мовити, від себе ми в гуртку 
практикуємо не просто читку ре
фератів, а їх захист. Цс активізує 
слухачів. Звичайно, не забуваємо 
і про унаочнення, діаграми, таб
лиці тощо.

Щодо «Молодого комунара», то 
хоіі.іося б частіше читати в ньому 
розповіді про досвід роботи про
пагандистів. Особисто я з цікавіс
тю прочитала б розбір запитія, 
аналіз певної геми.

М. Гарба. До речі, про досвід. 
Обком комсомолу минулого па 
вчального року узагальнив досвід 
пропагандистки М. Ящуршіськоі 
з Гайвороиського району, випус
тив спеціальний плакат. Думаю, 
він допоможе в роботі кожному 
кронаі андисту.

В. Федоренко. Особливо тим. ко
му вперше довірили весні моло
діжний нолітгу рток. Взагалі ж, ве
лике значения в нашій роботі має 
і авторитет пропагандист а, його 
активна життєва позицій.

Л. Новицькнй. Безумовно. До 
людини, котра компетентна в ба
гатьох питаннях і водночас не со
ромиться іноді признатися, що, 
скажімо, сьогодні на те чи інше 
запитання відповісти не може, 
але наступного разу обов’язково 
повернеться до нього і з'ясує, до 
такої людшш тягнуться всі.

Л. Услиста. Ліспі здається, що 
більше важить власна впевненість 
пропагандиста у правильності сво
їх дій, йою особиста ідейна пере
конаність, віра в те, що вщ гово
рить...

ГІ. Кучугурний. Хочеться до
повнити. В чому необхідна до
помога нам, пронаїандпетам? 
11а мій погляд, нам слід часті
ше бувати на заняттях у хо
роших пропагандистів, побачити 
їх за роботою, зрозуміти, як воші 
налагоджують контакт з аудито
рією, розпитати про індивідуальну 
роботу зі слухачами. До речі, про 
індивідуальну роботу зі слухача
ми. Я працюю пропагандистом 
третій рік. Вивчив кожного свого 
слухача, хоч склад гуртка — різ
номанітний: вихователі, механіза
тори, різпоробочі, водії автома
шин, агрономи, тваринники... Те
пер у мене склався соціологічний 
портрет гуртка, знаю можливості, 
здібності кожного. Знання цього 
особливо потрібні тоді, коли даєш 
завдання підготувати те чи інше

питання, реферат чи виготовити 
якийсь посібник. Коли націлюю 
слухача на розкриття тої чи іншої 
темп, Країну допомогти йому прак
тично. Рекомендую коротко плай, 
що за чим викласти, що підкрес
лити, на що звернути увагу, яку 
літературу використати, де її 
взят и.

ЛА. Гарба. На закінчення хоче
ться коротенько спинитися на 
осіюиних завданнях, що стоять 
перед пропагандистами системи 
комсомольської о політ навчання. 
Цьої о року основне завдання — 
вивчення нових Конституцій СІ’СР 
і УІ’с.Є, історії «Ісиінськоги ком
сомолу.

Звичайно, за слухачами збері- 
іається вільність вибору того чи 
іншої о гуртка. Бо коли є інтерес 
до навчання, то буде її ефект від 
нього.

Треба більше молоді охопити 
комсомольськими формами на
вчання. 11а жаль, є ще юнаки і 
дівчата, які ніде не вчаться, тобто 
перебувають поза нашим полем 
зору. Це питання треба вирішува
ти в першу чергу.

Звичайно, як і минулого року, 
необхідно звертані особливу ува
гу на підвищення ефективності 
поліюаняіь. Власне, поли гурток 
для пас— не самоціль, головне — 
кого віддача, як заняття в ньому 
впливають на трудову, громадську 
діяльність людини, на розвиток її 
особистосгі. Виховані комуніеінч- 
пе ставлення до праці, підвищити 
політичну, громадську актив
ність — ось наша з вами найближ
ча меча. Про це вже йшлося в бе
резні на обласній науково-прак
тичній Конференції «ШлЯлІІ 1НАЫ1- 
ЩЄ1ШЯ СфСіі’І ИВіІОєТ І ПОЛІТИЧНО', о 
навчання комсомольців і молоді у 
світлі рішень XXV з’їзду К.ГІРЄ». 
І'.ідкреслюю, що завдання, постав
лені нею, актуальні й па сьогод
нішній день. »’Інше в кількох сло
вах нагадаю ні шляхи. Перед
усім — впровадження активних 
форм навчання. Про де вже йшло
ся в нашій сьогоднішній розмові. 
Ту г і співбесіда з комсомольцями, 
і практичні завдання слухачам, і 
проведення . Іеншських уроків, і 
використання технічних засоо.а, 
наочних посібників.

Нині завдання стоїть так, щбб 
створити базові кабінети чи хо
ча б куч очки комсомольського 110- 
літіїавчання. Сночаїку районні, 
згодом, у міру можливості, і в 
кожній організації. В обласному 
Будинку політосвіти, як ви знаєте, 
такий кабінет обладнується. Най
ближчим часом ви зможете вже 
орієнтуватись но ньому, як зроби
ти подібний у' себе в районі.

Ми вважаємо, що вирішальним 
фактором підвищення ефектив
ності політнавчання все ж лишає
ться особистість пропагандиста. 
Зрештою, зрозуміло; вирішують 
усе не форма занять, не технічні 
засоби, а люди. Ті, хто своїми 
знаниями, досвідом, особистим 
прикладом веду і ь молодь до вер
шин політичних знань.

Бесіду «за круглим столом» 
записав 10. ДМИТРЕНКО.

моя 
вітчизна

ОАЗИСИ БАМу
Комплексний план за. 

безпеченнй населення 
продовольством місцево
го виробництва а зоні 
Ьайкало-Амурсьної ма
гістралі розробили Сибір, 
ськ; вчені. Обстеживши 
тригисячокіломет р о в у 
трасу, зони виявили а 
два рази більше сіль
ськогосподарських угідь, 
ник було відомо, і а то
му числі у два з полови, 
пою рази більше земель, 
придатних для оранки. 
Цього досить для ство
рення продовольчої бази, 
здатної забезпечити сві
жими продуктами близь
ко півтори мільйона чо
ловік.

РЕКОМЕНДОВАНО 
АКТИВІСТАМИ

Кри<и..ь,.і жкбчаи 
ВІШуСіиїТК ЦС’.-. „і.1.11 иініч
пил вагонів оо сдНаїніи 
слід а иови,:... .-лиш -. Кири 
оп мйготов.іяю'гь на е.,е 
ціалшованіи дільниці .і 
и.дходіи, ш,і рантів 
іншій на ксрек.'іавпу.

ідо виробництво ство 
рсио з ініціативи ери 
МИДСЬІЮІ'О июри екш.о 
мічного апа.и.іу. Такі ою. 
ро, що оо єднали ІІОЦцд 
вісімсот акіишстів, уіао 
рент а усіх цехах і ся>,:. 
оах підприємства. іншії 
ВЗЯЛИ ПІД сині кОИТрОПи 
використання металу і 
електроенергії, ііроисаіі 
аналіз організації праці 
на дільницях, де доиус 
пались втрат и. лавдяші 
цьому з початку ропу 
зберегли сотні тони ме
талу.

СТАВ ДО Л.АДУ
Великий комплекс став 

до ладу на Мінському 
моторному заводі. Го
ловки ТраНТОряих ДВИГУ
НІВ, які раніше підприєм
ству поставляли суміж
ники, призначені дна 
і-о-сильних «иеларусеи». 
Комплекс дасть мом;?и- 
вість у півтора раза 
збільшити їх аироони- 
цтво, підвищити точність 
ощзоики деталей. Усі про
цеси на новій дільниці 
заводу виконують тільнн 
машини.

В АВАНГАРДІ
ЗМАГАННЯ

Сім тисяч гектарів зе
мель мебкна огуаиіпи 
дренажними трубками, 
які виготовили ійтіїам 
клан з початку п’лтиріч-
і:и оператори-пресуаалі» 
пики заводу дренажних 
труб «Лоде» у місті Цесіе 
Латвійської ВСІ* 1. лрм- 
фелдс і Л. Голові на. По
пи рапорту ваші іцю 
виконання п’ятирічна-: 
завдань. Успіх забехне-
чняо використання внут
рішніх резервів.

Приклад передовиків 
дістав широкий відгук. 
Ііільш як тисяча праці« 
ників республіканської 
промисловості будівель 
них матеріалів завеїнвп- 
лн особисті плани трьох 
років п'ятирічки.

Паалз ТЯГАЄНКО — третьокурсник ремонтно-техно
логічного факультету Кіровоградського інституту 
сільгоспмашинобудування. Він усміхається. Та і с чо
го; сьогодні він з товаришами попрацював на славу.

ІСПИТ гіі.ііш «ІОНІСТЬ-78» Третій 
семестр — 
Трудовий

По дорозі на свою ділянку. Радісно пройтися вранці 
колією, яну ти проклав власними руками.

Фото В. КОВПАКА,

Стрімко наближається 
до фінішу семестр у робо
чій спецівці. Щодня ми 
дізнаємося про збудовані 
студентами школи, житла, 
тваринницькі приміщення. 
Йдуть завершальні робо
ти па будівництві залізни
ці Долнпська — Помічна.

«ІОність-78» — один із 
дев’яти студентських бу
дівельних загонів, які пра
цюють на прокладанні 
«малого БАМу».

А іцс «10ність-78» — це 
40 дужих, енергійних, ро
ботящих бійців студзаго- 
ну Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування. 
Цей загін першим рапор
тував про виконання про
грами третього семестру. 
Він уже освоїв 85 тисяч 
карбованців зі 105 тисяч 
за зобов'язанням. Таке ви
соке зобов’язання хлопці 
взяли па честь ОО-річпого 
ювілею Ленінського ком
сомолу.
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ЗЛОЧИНЕЦЬ 
Ж РОЛІ

АБІНА Нусбаум, мед
сестра із західноні

мецького міста Целле, 
зникла третього січня ми
нулого року. Рано-вранці, 
кинувши дім і роботу, во
на відбула в невідомому 
напрямі. Пошуки, до яких 
підключилася поліція, не 
дали результатів.

Батькам Інгрід Орт
манн, молодої вихова
тельки з Нойса, так і не 
судилося зустріти дочку 
після поїздки в Індію. На
зад вона не повернулася.

Трохи більше пощасти
ло близьким Уве Берне
ра. Дзадцятидез’ятиріч- 
ний поштовий службовець 
з Ессена недавно дав про 
себе знати. В листі на 

написав, 
нарешті,

себе знати, 
батьківщину він 
що знайшов, 
«щастя і спокій» з одній 
з азіатських країн.

Як відзначає 
німецький 
«Штерн», 
нення людей 
ним явищем 
країнах Західної Європи. 
Тільки у ФРН за останні 
три роки офіційно зареє
стровано понад п’ятсот 
подібних випадків. Сліди 
зниклих часто зедуть до 
«Божих дітей».

Ця секта, яка налічує 
понад 70 тисяч членів у 
сімдесятьох країнах світу, 
вже давно перебуває а 
полі зору поліції Бонна, 
Мадріда, Брюсселя, Рима, 
Парижа. Річ у тому, 
під її вивіскою 
велика злочинна 
зація. виступаючи і 
кликами допомагати 
доленим, 
секта 
танете 
обіцяючи 
поколінню» Заходу 
якусь мету в житті. Нато
мість вимагається одне — 
покора. Вона приносить 
духовному отцю секти, 
якомусь Мозесу Дезіду, 
мільйонні бариші.

Про «вождя Девіда» — 
він же «пророк Мозес», 
він же «дядя Мо» — за
говорили ще наприкінці 
60-х років. Мандруючи 
дорогами Європи та

що 
ховається 

органі- 
із та- 
I зне- 

релігійна 
у свої 

людей,

ця
заманює 
молодих 

«пропащому 
хоч

Америки, Мозес Девід 
складно говорив про мир, 

до ближнього та 
відрекомендовую- 
його посланцем, 

прихильників ново- 
«пророка»

любов 
бога, 
чись 
Число 
з’явленого 
зростало. Переконавшись 
У дохідливості своїх про
повідей, заповзятливий 
американець вирішив, що 
на Хрисгі можна 
но заробити. 'Так 
«Божі діти».

ЦИХ молодих 
можна зустіЦИХ молодих людей 
можна зустріти 

вулицях і площах 
тьох європейських 
Розмахуючи біблією, 
ни пристають до перехо
жих, настирливо випро
шують грошей і заклика
ють вступати до їхньої 
секти. Особливих досто
їнств для цього не по
трібно. Треба «тільки» ки
нути роботу чи навчання, 
порвати із сім'єю та дру
зями і жити з одній із ко
лоній секти — звичайно 
дешевій квартирці де- 
небудь на околиці міста, 
в якій тулиться часом не 
один десяток людей. По
рядки тут суворі. Без до
зволу «пастиря» — на
ставника посланців — не 
можна їсти, спати, вихо
дити на вулицю. Ніхто не 
може написати листа чи 
подзвонити по телефону, 
дивитися телевізор. Чита
ти можна тільки біблію.

Новачок проходить у 
секті тривалу психологіч
ну обробку, яка поступо
во перетворює його на 
безвольне знаряддя в ру
ках «пастирів». Жиаут» 
«Божі діти» впроголодь. 
Канючити подачки вихо
дять щодня. Того, хто 
Принесе менше обумов
леної суми (а вона досить 
велика), чекає кара. Зіб
рані нібито на місіонер
ську діяльність гроші, пе
редають «пророкові Мозу- 
су».

В Італії, у схованому від 
сторонніх очей містечку, 
загубленому в горах 
К’янті, діють дві «релігій
ні» школи. В одній із них 
утримують малюків, бать
кам яких — членам сеч-

ти — ніколи займатися 
дітьми. Тут змалечку нав
чають усіх тонкощів жеб
рування. В іншій вихову
ють «юних монашок». 
Духовно зломленим, до
веденим майже до боже
вілля «промиванням моз
ку», вихованцям день і ніч 
навівають, що еони — об
ранці бога і через це по
винні бути приманкою 
для залучення до секти 
нових прихильників.
( ) СЬ уже кілька років у 

найбільші міжнародні 
банки надходять з усіх 
кінців світу солідні суми 
— прибутки від 
вання, крадіжок і 
туції. «Божі діти» 
ються з невіданні 
справжнього 
ня. Не знають вони і про 
життя - буття «пророка» 
Мозеса Дезіда, який, між 
іншим, краще відомий 
розшукним органам як 
Деаід Берг. П’ять років 
тому розшук Дезіда Бер
га оголосила американська 
поліція. «Святого» зви
нувачували в шахрайстві, 
шантажі та розтлінні ма
лолітніх. Відтоді його здо
лала охота до переміни 
місць. Залишивши США, 
Берг появився в Європі. 
Пізніше його бачили 
дії, потім з Італії, 
Мальті. Минулого 
«пророк» «виринув» 
Канарських острозах 
під ім’ям Дезіда Брандгз. 
Фешенебельні бари з Пу- 
ерто-де-ла-Крус давно че 
бачили такого щедрого й 
екстравагантного відвіду
вача. В супроводі дівиць, 

навіть приблизно несхожих 
на набожних монашок, 
він улаштовував гранді
озні пиятики, що закінчу
вались гучними оргіями. 
Коли ж такою несумісною 
зі станозищем саящено- 
служителя поведінкою 
Брандта зацікавились міс
цеві власті, «пророк» зно
ву зник. Недавно він про
майнув у Північній Афри
ці і знову загубився десь 
у Європі.

3 Ін-
Hd 

літа 
на 

уже

8. СМЄЛ08.
(ТА PC).

ПЛАНЕТА «МК»

НАМІБІЯ БОРЕТЬСЯ
25 серпня прогресивна громадськість 

усього світу відзначила день Намібії — 
день солідарності з боротьбою народу 
цієї африканської території, яка перебу
ває під гнітом расистів ПАР. Режим Пре
торії незаконно окупував її після другої 
світової війни. На території Намібії або, 
яи її ще називають, Південно-Західної 
Африни, панують жорстокі расистсько- 
нолоніальні порядки, вся країна фактич
но перетворена у величезний концентра
ційний табір для африканського населен
ня. Голод, злидні, хвороби, безробіття — 
така доля корінних намібійців.

Південно-Західна Африка являє собою 
в наші дні чи не найтиповіший принлад 
колоніального розбою і грабежу. Майже 
всю її гірничодобувну промисловість — 
основну галузь економіки — контролю
ють компанії Англії, США і ПАР.

Дванадцять років тому, 26 серпня 1966 
року, патріоти Намібії під керівництвом 
свого бойового авангарду — народної

організації Південно-Західної Африки 
С8АП0 підняли прапор збройної бороть- 
Г" --------- --------- ^Г ‘ " ' ------------
тів, за свободу і національну 
ність. Відтоді 
б'ються з і 
боротьба з 
всенародної

би проти південноафриканських окупан- 
--- —-----"-----  ' ------------------ незалежн

ії руках 
ПАР. Ця 
характеру

і вони із зброєю 
гнобителями з 

часом набула ... 
війни. Загони СВАПО — 

єдиного законного представника народу 
Намібії — завдають відчутних ударів по 
південноафриканських окупантах. Зі
ткнувшись з могутнім визвольним ру
хом, правителі Преторії були змушені 
вдатись до політичного маневрування, 
розраховуючи частково передати управ
ління територією своїм маріонеткам з 
числа «слухняних африканців» з тим, 
щоб, як і раніше, розпоряджатися багат
ствами Намібії.

Справедлива боротьба народу Намібії 
за національне визволення — невід’ємна 
частина світового антиімперіалістичного 
процесу. І немає сумніву, що народ На
мібії доб’ється свободи.

ІГ

ЗО СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

ь- «Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «У кожному малюн
ку — сонце». 9.10 — Фільм 
♦ Анна і Командор». 10.30 — 
«Клуб кіяоподорожей». 11.15 
— Фільм-концерт. 11.40 —

К. т. Для дітей. С. Про- 
коф'ЄВ, Г. Сагігір. «Пухнасті 
думки-. Вистава. (К-д на 
Республіканське телебачен
ня). 14.30 — «По Сибіру і 
Далекому Сходу». Кінопро- 
грама. 15.05 — < Відгукні
ться, сурмачі!» 15.35 —
«Співає Есоп Кандов •. Фільм- 
концерт. 15.50 - «На здо
буття Державної премії 
СРСР 1978 року в галузі те
атрального мистецтва». Ви
става Ленінградського теат
ру імені М. Горького «Ти
хий Дон». 16.35—Телефільм 
«Ось моє село». З серія. 
18.00 — «День за днем». 
(К-д). 18.15 — «Стартуючи в 
небо». (К-д). 18.35 — «Напру
гу жнив — на бурякові тра
си*. Виступ заступника на
чальника облавтоуправлі ння 
Ж. 1. Зайцева. (К-д). 18.45 — 
Реклама, оголошення. (К-д). 
19.00 — «До початку нового

навчального року». 19.30 — 
«До 60-річчя Ленінського 
комсомолу». Фільм «Чекай
те листів». 21.00 — «Час».
21.30 — «До 150-річчя з дня 
народження Л. М. Толстого». 
Док. телефільм «Слово про 
Льва Толстого». Частина 1.
22.30 — «Концерти Є. Свет
ланова». Передача 2. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАІПА. 10.00
— Новини. 10.15 — Для
школярів. «Погожого вітру, 
флотилія ючпхл. 10.45 —
Хореографічні мініатюри. 
10.55 — «Аграрна політика 
партії в дії». 17.20 — Для 
школярі». «Пароль «Друж
ба». 18.00 — Реклама. Ого
лошення. 18.30 — Фільм-
концерт. 19.00 — Вісті. 19.30
— «До 60-річчя ВЛКСМ». 
«Комсомольська традиція». 
20.40 —«До нового навчаль-

АНТОНІМА КОРИТЬКО Г ВАЛЕНТИНА КНИЖНИК ВИРІШИЛИ 
СТАТИ МУЛЯРАМИ-ШТУКАТУРАМИ. 1 ТЕПЕР ВОНИ ВЧАТЬСЯ 
В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ ПРОФТЕХУЧИЛИЩІ № 7. ЇХНЄ ЗА- 
ХОПЛЕННЯ — СПОРТ. ДІВЧАТА УСПІШНО СКЛАЛИ ЗАЛІК З 
ФІЗИЧНОЇ ТА ВІСЬКОВО ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. СТАЛО 
ЗНАЧКІВЦЯМИ ГПО. ТРЕНУВАННЯ ТРИВАЮТЬ ГІІД ЧАС КА
НІКУЛ — ІІА ВОЛЕЙБОЛЬНИХ ТА БАСКЕТБОЛЬНИХ МАЙДАН
ЧИКАХ. У СТРІЛЕЦЬКОМУ ТПРУ. СТОМЕТРІВКУ. НАПРИКЛАД, 
ВАЛЯ КНИЖНИК ДОЛАЄ ЗА 13 СЕКУНД. АНТОНІМА ВІДЖИ
МАЄТЬСЯ ПА ГІМНАСТИЧНІЙ ЛАВІ 48 РАЗІВ. V НОВОМУ НА
ВЧАЛЬНОМУ РОЦІ КОМСОМОЛКИ ХОЧУТЬ ВИКОНАТИ РОЗ
РЯДНІ НОРМАТИВИ.

Фото В. КОВПАКА.

У ШИРОКОМУ КОЛІ
«Від масовості — до майстерності» — лід таким 

девізом працюють провідні колекгшш фізкультури 
області, прагнучі піднести ще на вищий рівень спор
тивно масову роботу серед молоді. Які /к конкретні 
ічмірн, у чому гкісний показник ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТСІІВ 
комсомолу но фізичному 
чат?»

вихованню юнаків і дів-

8. Хохлов — інструктор 
по спорту Побузького ні
келевого 
нівського

— На
ВЛКСМ 
спартакіаду, до програми 
якої включено змагання з 
п ятнадцяти видів спорту. 
Вже відбулися масові по
єдинки з настільного тені
су, міні-футболу, волейбо
лу, шахів і шашок, трива
ли старти на кросових ди
станціях. Після поєдинків 
дев яти видів, у яких взя
ли участь команди два
надцяти 
впевнено лідирує 
тив 
який на чотирьох змаган
нях був 
ром., Він же стаз волода
рем кубка на волейболь
ному турнірі, присвячено
му Дню металурга. А ку
бок на змаганнях горо
дошників тоді здобули 
спортсмени опалювально- 
віднозлювального цеху.

Цікаво проводимо ми 
вихідний день на водній 
станції. Тут і катання на 
чознах, і складання нор
мативів ГПО з плавання, 
веселі ігри.

Закінчився місячник по 
будівництву простих дитя
чих і спортивних майдан
чиків. Комсомольці кож
ного цеху взяли шефство 
над мікрорайонами сели

заводу Голоза- 
району:
честь бО-річчи 
ми проводимо

команди 
цехів і відділів, 

колек- 
плааильного цеху,

першим призе-

ща. Молоді робітники об
ладнали шість волейболь
них майданчиків, встано
вили шість баскетбольних 
щитів, чотири тенісних 
столи, перекладини, гой
далки, альтанки для ша
хістів. І тепер біля кожно
го будинку, де живуть ро
бітники заводу, створено 
умови для занять фізкуль
турою і спортом.

2. Хазан—голова Олек
сандрійської міської ради 
ДС і «Авенггрд»:

— Один з кращих у 
нас — колектив фізкуль
тури рудоремонтного за
воду. З початку року тут 
підготовлено 90 спортсме- 
ніа-розрядникіа, 103 знач
ківці ГПО, 706 юнаків і 
дізчат продовжують скла
дати нормативи 
фізкультурного 
лексу.

У спартакіаді колективу 
фізкультури взяло участь 
768 робітників. Найбільше 
їх було на легкоатлетич
ному турнірі — 111.

Інструктор по спорту 
В. Волков згуртував боє
здатну команду багаго- 
борціз ГПО, яка стала 
другим призером спарта
кіади авангардівців 
А золоті нагороди 
мали волейболісти, 
кетболісти, тенісисти 
шашкісти заводу.

нового 
комп-

міста, 
отри ■ 

бас
та

Найбільш досвідчені 
спортсмени — перші по
мічники В. Волкова. Це — 
футболісти Є. Мінгалєва 
П. Чорний, тенісист М. Акі- 
шін, баскетболіст А. На- 
горний, шашкіст А. Саба- 
дирь, чемпіон колективу з 
багатоборства ГГІО М. їй- 
щенко. Вони і є громад
ськими тренерами, ін
структорами по спорту у 
виробничих підрозділах, 
де працюють.

О. Лук’яненко — голо
ва Світловодського рай- 
сг.орткомітету:

— Усіх інструкторів по 
спорту, які тільки почина
ють працювати самосгій- 
но, ми посилаємо по дос
від у колгосп імені Лені
на. Бо тут чи не найкра
щий якісний показник у 
підготовці спортсменів ма
сових розрядів. Вже а 
цьому році з 244 фізкуль
турників 57 виконали роз
рядні нормативи, 47 стали 
значківцями ГПО, 75 взя
ли участь в районних зма
ганнях.

А. Нікіша—голова Усти- 
ніаського райспорткомі- 
тету:

— Переконаний: якщо 
спортивні поєдинки на 
місцях проводити від ви
падку до випадку — інте
рес молоді до них спада
тиме. А ось 
імені Енгельса тільки 
перше півріччя було про
ведено 12 турнірів з мак
симальною кількістю учас
ників. І результати спорт
сменів щоразу все вищі 1 
вищі. Наприклад, М. Бри- 
гарь долає стометрівку за 
12 секунд, кілометрову 
дистанцію — за 3 хвилини.. 
Це значно більше норма
тиву на золотий значок 
ГПО. Ще 4 таких спорт
смени з цього колективу 
фізкультури, ставши чем
піонами району, брали 
участь у обласних зма
ганнях.

у КОЛГОСПІ

за

ного року*. 20.50 — «На доб
раніч. діти'.». 21.00 — «Час». 
21.30 — «Корифеї україн
ської оперної сцени*. М. Д. 
Роменський. По закінченні 
— новини.

ЗІ СЕРПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 14.30

— Док. фільми. 15.05 —Грає 
ансамбль артистів Велико
го симфонічного оркестру 
ЦТ і ВР. 15.15 — «Рішення 
липневого (1978 р.) Пленуму 
ЦК КПРС — у життя». 
«Якість нашої роботи». 15.45
— Зустріч юнкорів телесту
дії «Орля» з членом-корсс-

пойдентом АМН СРСР В. Та 
боліннм. 10.45 — Телефільм 
«Ось М°є село». 4 серія. 
18.00 —Новини. 18.15 —«Дале
косхідний науковий центр». 
Передача 2. 18.45 — «Моя
п’ятирічка*. Виступ секре
таря Ленінського РК ЛІССМУ 
Т. Лсбедєвої. (К-д). 19.00 — 
«До початку нового навчаль
ного року у вузах і техніку
мах». 19.20 — Телефільм 
«БроддІ*. 1 і 2 серії. 21.00 — 
«Час». 21 ЗО — «До 150-річ
чя з дня народження Л. М. 
Толстого» Док. телефільм 
«Слово про Льва Толстого». 
Частина 2. 22.30 — «Теле
театр приймає гостей». Ви
ступ Калькуттського моло-

діжиого ансамблю. (Індія). 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.15
— Фільм-концерт «Таланти 
твої. Уіграїно». 18.00 — Для 
школярів. «Здрастуй. н'*-‘- 
лої». 18.30 —Док. телефільм 
«Кузня робітничих кадрів». 
19.00 — Вісті. 19.30 — Ма
ленький концерт. 19.45
А. Касона. «Дерсна вмира
ють сгоячи*. Вистава. 20.35
— «До нового навчального 
року». 20.45 — «На добра
ніч, діти!». 21,00 — «Час». 
21.30 — Продовження виста
ви. В перерві «На лапах рсс- 
публіки“.’ По закінченні —■ 
повніш.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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запрошують 
■нетитвШи,' 
БЙЄЖЖЖСІВ. 
«ічіілиіцат

Кіровоградське
професійно-торгове учіктище

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

до груп з дворічним строком навчання по підго- 
тсвці

продавців продовольчих товарів,
продавців промислових товарів;
до груп з річним строком навчання — 
контроло'рів-касирів промтоварів, 
контролерів-касирів продтоварів, 
продавців промислових товарів, 
продавців продовольчих товарів.

ПрнПмають без екзаменів юнаків і дівчат, що за
кінчили 8, 9, 10 класів, і звільнених у запас воїнів 
Радянської Армії.

Учнів забезпечують стипендію в розмірі 32 карбо
ванців на місяць, а звільїйшпх у запас воїнів — 
С0 карбованців. Сірок навчання для тих, то закінчи
ли 8 класів. — 2 роки, 10 класів — 1 рік Час навчан
ня зараховується до загального трудового стажу.

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

Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, пул. Васи
лями, 5. їхати до училища автобусам» №№ 5. 20, 29 
або тролейбусами №№ 2, 4, 5 до зупинки «Швейна 
фабрика».

ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Іів ровог|»а дське 
міське професійно-технічне 
училище Ж 2 
імені Героя Радянського Союзу 
О. С. Сторона

8 ПРИЙМАЄ УЧНІВ 
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище дає середню освіту і кваліфікацію за 
спеціальностями:

столяр будісельний (строк навчання — 3 роки), 
маляр (3 роки),
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

та силових мережах і електроустаткуванню (3 роки) 
муляр—монтажник конструкцій (3 роки), 
штукатур- лнцювальник-плиткосик (3 роки), 
слюсар по ремонту автомобілів (3 роки), 
лицювальник-плитковик (1 рік), 
машиніст баштових кранів (3 роки).

І
 До закладу приймаюсь без вступних екзаменів 

юнаків і дівчат з освітою 8—10 класів.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і ро
бочим одягом, триразовим харчуванням, підручни- 
ка/ли. Під час практики вони одержують третину за
роблених грошей.

Час навчання в училищі зараховується до трудово
го стажу.

Училище має сучасний навчальний комплекс, де 
обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, спор- 
Ітивний та актовий зали. В закладі є спортивне літнє 

містечко, працюють гуртки технічної творчості, ху
дожньої самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалі
зовані групи зі спортивним ухилом — класична бо
ротьба і велосипедний спорт.

Випускиики-відмінники мають право вступати до 
вищих та середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах, а також можуть бути направлені у вищі й 
середні назчальні заклади системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Училище готує спеціалістів для комбінату «Кірово- 
Іградважбуд» — найбільшої будівельної організації 

Кіровоградської області.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, до
відку з місця проживання, медичну довідку (форма 
№ 286), 8 фотокарток (3\/4 см).

Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: 316026, м. КіровограД-26, Вул. 

Червонозорівська, 23 Телефони: 7-14-17, 7-12-81.
їхати: автобусами №№ 2, 14 — до зупинки «Вули

ця Мічуріна», № 29 — до зупинки «ПТУ № 2», тро
лейбусами №№ 2, 4 — до зупинки «Завод «Будде- 
таль» або «Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.

Оникіївське сільське середке 
профтехучилище А» 7
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ

ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ І ФІЗИКИ, 
ІНОЗЕМНИХ МОВ (англійської і німецької).

Про умови прицеплаштування і жигла можна ді
знатися в училищі. Його адреса: 317451, Кіровоград
ська область, с. Ошікієве, Маловисківськнй район.

їхати автобусами Кіровоград — Плетений Ташлнк, 
Мала Виска — Оішкієве.

_____________ Адміністрація.

Олександрійське міське середи®
профтехучилище Л« 1

НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує:
на базі 3 класів —
токарів,
елек грогазозвариимв,
слюсарів електромонтажників,
слюсарів по монтажу .металоконструкцій та устат

кування,
слюсарів іпсірумсіїї.ільпиків по штампах, пристосу

ваннях і прес-формах.
монтажників електромеханічних і радіотехнічних 

приладів та систем;
на базі 10 класів —
машиністів мостовііх, козлових і консольних елек

трокранів, . -
слюсарів іпсірумеїіігльпиків по штампах, пристосу

ваннях і прес-формах.
фрезерувальників.
Тривалість пазчгнпя: на базі 8 класів — 3 роки, на 

базі 10 класів — 1 рік.

Приймають юнаків І дівчат віком 15 років і стар
ших.

Прийнятих забезпечують: з трирічним строком на
вчання — триразовим харчуванням, вихідним і ро
бочим одягом та взуті ям; з річним строком навчан
ня — стипендією в розмірі ЗО карбованців.

Піл час виробничої практики учням виплачують 
33 процент їхнього заробіїку.

Юнакам і дівчатам налають гуртожиток.
Вступники полаюіь заяву, автобіографію, свідоцтво 

про освіту, паспорт або свідоцтво про народження, 
характеристику .зі'ніколи, довідку про стан здоров’я, 
медичну довідку про щеплення. 6 фотокарток розмі
ром 3X4 сантиметри.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олен« 
саидрія, селище Октябрське, вул. Ватутіна, 1. >

ДИРЕКЦІЯ.

11{м>фоепіне училище ’ІернїГІРСЬКОГО каИВОЛЬІІО-еуКОІЕИОГО коибімату 
імені 50-річчп Радянської України

НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Заклад готує висококваліфікованих стрічкарок, 

рівничкиць, прядильниць, мотальниць-сунальниць, 
ткаль, крутильниць, операторів чесальних машин з 
умінням виконувати роботу контролера по освоєній 
професії.

До училища приймають без вступних екзаменів 
дівчат віком 15—20 років з освітою за 8—10 класів. 
Строк навчання на спеціальностях «Стрічкарка», 
«Крутильниця», «Мотальниця-сукальниця» та «Опере
то» чесальних машин» — 1 рік, на спеціальностях 
«Рівничниця», «Ткаля»: на базі 10 класів — 1 рік, на 
базі 8 класів — 2 роки.

Всіх учнів забезпечують стипендією в розмірі від 
36 до 44 карбованців на місяць. Учням надають гур
тожиток.

У період виробничої практики учні одержують 50 
процентів заробітної- плати.

Випускникам присвоюють 3, 4 і 5 розряди по ви
браній спеціальності текстильника і видають атестат 
про закінчення училища.

Час навчання б закладі зараховують до трудового 
стажу.

Під час невчення в училищі учні мають можливість 
одночасно вчитися у вечірній школі робітничої /мо
лоді і в механіко-технологічному технікумі, який зна
ходиться в приміщенні професійного училища. Тих, 
ш.о закінчили училище, до цього технікуму прий/ла- 
ють поза конкурсом.

Вступники подають документ про освіту (оригінал), 
свідоцтво про народження, характеристику, авто
біографію, медичну довідку (форма № 286), довідку 
з місця проживання, 6 фотокарток розміром ЗХ^ 
сантиметри.

Документи приймають у канцелярії училища що
дня, крім неділі,-з 9 по -17 годину.

Зарахування де училища здійснює відбірка комісія 
без екзаменів. -." ' • ••

Початок навчання з 1 вересня.
Адоеса училища: м. Чернігів-23, вул. ІНсоса. 64.

........................ .ДИРЕКЦІЯ. ' >
у- - . —--- -гзг'—— 1 ■ ----------- -------------- ■ ' "

Кіровоградське профтехучилище обласного побутупрапліппя
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978 

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
закрійник чоловічого. жіночого й дитячого верхньо

го одягу, закрійник жіночого й дитячого легкого 
плаття і чоловічих сорочок . (на пі спеціальності 
приймають кравців обох статей з досвідом роботи 
не менше трьох соків, іио мають освіту за 10 класів. 
Строк навчання — 1 рік), кравець чоловічого, жіно
чого й летячого верхнього одягу в’язальниця виробів 
гс-рхнього трикотажу та полотна па плоскофанговнх 
машинах з умінням виконувати шиття і пемопт три
котажних ррргбів. заготовщик верха взхття з квалі
фікацією взуттєвика по індивід уатипомV пліттю взут
тя. годинникар — майстер по ремонту годинників з 
умінням викопувати граверні роботи перукар тирс
кого профілю (чоловічий і жіночий) фотограф широ
кого профілю (на ці спеціальності приймають юнаків 
і дівчат з осгітою «а 8—10 класів, залежно віл вибра
ної спеціальності. Строк навчання — 2 роки).

1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Учні олержмлть стипендію в розмірі 20 карбованців 

па місяць, а іногородні — й квартирні. Піл час ви
робничії практики учні одержують третину заробле
них ші.мп грошей. Час навчання в училищі зараховує
ться до загального ірулового стажу.

Вступники подають заяву на ім’я директора учили
ща. направлення місі.к(раїі)побугкомбтпату із зазна
ченням вибраної спеціальності. свідоцтво про народ
ження (оригінал) або паспорт, документ про освіту, 
характеристику. довідки з місця проживания, про 
склад сім’ї та медичну (форма № 286), три фотокарт
ки розміром 3X1 см.

Адреса училища: 316013. м. Кіроиоград. пров. Вс- 
лнковисківськин. 2 Тел. 3-20-17. їха'гй всіма видами 
транспорту до зупинки «Автовокзал».

ДИРЕКЦІЯ.

Професійне училище Черкаського шоішоного комбінату
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує кваліфікованих ткачів, снувальниць, 
крутильниць, ракліст'в, апретуршіків.

До закладу без Естушшх екзаменів приймають юна
ків і діг.чат, що мають освіту за 8—10 класів.

Початок занять з 1 вересня.
Строк навчання — 1—2 роки, залежно віл спеціаль

ності. *
Учнів забезпечують стипендією в розмірі 39—15 

карбованців на місяць. Крім того, в установленому 
порядку оплачуються роботи, виконані у процесі, ви
робничого навчання.

Час навчання в училищі зараховують до безперерв
ною трудового стажу.

При училищі працюють їдальня, школа робітничої 
молоді.

Випускники закладу мають можливість поза кон-

курсом вступати до текстильного технікуму.
Кращих випускників посилають па навчання до ви

щих учбових закладів за направленням комбінату.
Вступники полають заяву па ім’я директора, доку

мент ппо освіту, довідку з місця проживання, копію 
посвідчення про народження, 4 фотокартки розміром 
3X4 сантиметри.

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

Адреса закладу: 257004, м. Черкаси, вул. Енгель
са, 170. їхати тролейбусом № 7. автобусами №№ 9, 1 
до зупинки «Фарбувальне виробництво».

Телефон 94-32-58.

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.
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316050, ГСП, Кіровоград-50, сул. Луначарського, 36. 
Телефони; відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жиїтя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

БК 20433. Обсяг 0,5 друк, арк( Зам; № 362. Індекс СІ 197, Тираж 59 200.


	2520-1p
	2520-2p
	2520-3p
	2520-4p

