
Сесія
Верховної Ради
Української РСР

5 червня в Будинку полі
тичної освіти Київських 
міськкому і обкому партії 
відкрилась третя сесія Вер- 
хоеної Ради УРСР десятого 
скликання.

Десята година ранку. Де
путати тривалими оплесками 
зустріли товаришів В. В. 
Щербицького, О. Ф. Батчен- 
ка, Г. І. Ващенка, І. О. Гера- 
симова, О. П. Ляшка, І. О. 
Л4сзгсвогс, І. 3. Соколова, 
В. О. Сологубе, О. А. Тита- 
рснка, В. В. Федорчука, 
Ю. Н. Єльченкв, О. С. Кан
та, Ю. П. Колсмійця, Я. П. 
Погребияка.

Сесію відкрив Голова 
Верховної Ради Української 
РСР депутат К. М. Ситних.

По доповіді Мандатної 
комісії, з якою виступ 1В 
її Голова депутат Ґ. К. 
Крючксв, Верховна Рада 
прийняла постанови про ви
знання повноважень депута
тів, обраних замість вибу
лих.

У зв’язку з призначенням 
депутата В. Л. Філоненка, 
який раніше працював го
ловою Чернігівського обл
виконкому, голевою Дер
жавного комітету У₽СР по 
виробничо-технічному за
безпеченню сільського гос
подарства І БКЛЮЧЄННЯМ 
його до складу уряду рес
публіки його увільнено від 
обов’язків заступника Го
лови Верховної Ради Ук
раїнської РСР.

Заступником Голови Вер
ховної Ради Української 
РСР обрано голову Київсь
кого облвиконкому депута
та І. П. Лисенка.

Депутати одноголосно за
твердили такий порядок 
денний сесіії:

1. Про завдання Рад на
родних депутатів Українсь-

кої РСР, що випливають з 
рішень XX‘/і з їзду КПРС.

2. Про проекти законів 
про судоустрій Української 
РСР, про вибори районних 
(міських) народних судів

'Української РСР, про поря
док відкликання народних 
суддів і народних засідате
лів районних (міських) на
родних судів Української 
ГСР,

3. Про затвердження Ука
зів Президії Верховної Ра
ди Української РСР.

З доповіддю «Про зав
дання Рад народних депута
тів Української РСР, що 
випливають з рішень XXVI 
з’їзду КПРС» виступив член 
Політбюро ЦК Компартії 
України, Голова Президії 
Верховної Ради Української 
РСР депутат О. Ф. Ватченио.

Після обговорення допо
віді депутати одноголосно 
прийняли постанову Верхов
ної Ради УРСР про завдан
ня Рад народних депутатів 
Української РСР, що випли
вають з рішень XXVI з’їзду 
КПРС.

На сесії були також роз
глянуті питання про проекти 
законів про судоустрій Ук
раїнської РСР, про вибори, 
районних (міських) народ
них судіє Української РСР, 
про порядок відкликання 
народних суддів і народних 
засідателів районних (місь
ких) народних судів Україн
ської ₽СР та про затверд
ження Указів Президії Вер
ховної Роди Української 
РСР.

Депутати одноголосно 
прийняли відповідні закони 
і постанови.

Третя сесія Верховної 
Годи Української ₽СР деся
того скликання закінчила 
свою роботу.
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З Москви повернувся 
заслужений ансамбль 
танцю УРСР «Ятрамь», 
де він як супутник Дер
жавного ансамблю на
родного танцю СРСР, 
яким керує Ігор Мей- 
сєєв, виступав з творчим 
звітом.

Ятранці взяли участь 
у телезйомці «Ширше 
коло» до програми Цент
рального телебачення, 
ознайомили з мистецтвом 
українського народного 
танцю колектив заводу 
імені Ленінського комсо
молу. На великому кон
церті, який дали кірово
градські танцюрист?? в 
Колонному залі Будинку 
спілок, був присутній 
наш земляк-космонавт 
двічі Герой Радянського 
Союзу Леонід Іванович 
Попов.

М. ИУвРЯНСЬНИИ.

Фото В. ГРИБА.

ЗБОРИ
комсомольського

~ Б'ЄМО ТРИВОГУ!

3 АКТИВУ
Про завдання комітетів 

комсомолу області по поси
ленню ролі «Комсомольсь-

■ кого прожектора» в підви
щенні ефективності суспіль
ного виробництва і поліп
шенні ЯКОСТІ роботи У СВІТЛІ 
рішень XXVI з’їзду КПРС 
ішлося на зборах обласного 
комсомольського активу, що

; відбулися вчора в Кірово
граді.

З доповіддю на зборах 
виступив другий секретар 
обкому ЛКСМ України Ана
толій Перевозчик.

В обговоренні доповіді 
виступили: другий секретар 
Кіровоградського міськкому 
ЛКСМ України Сергій Зя- 
тій, іпженер-технолог Свіг- 
ловодського заводу чистих 
металів Валентина Поликар
пова, інженер виробничого 
об’єднання «Олексаидріяву- 
гілля» Віктор Чаловськіш, 
секретар комітету комсо-

■ молу Завяллівського графіт
ного комбінату Гайворонсь- 
.кого району Наталя Сич, 
начальник обласної інспек
ції по охороні природи 1. В. 
Ауліп, десятикласник се
редньої школи № 13 м. Кі
ровограда Вадим Гаврігі- 
мов, інспектор Олександрій
ського районного комітету 
народного контролю Я. І. 
Фоменко та інші.

, Учасники зборів прийняли
відповідну резолюцію, а та
кож звернення до комсо
мольських «прожекторис

тів», усіх юнаків і дівчат 
області.

У роботі зборів комсо
мольською активу взяз 
участь і виступив на них 
член бюро обкому Компар
тії України, голова облас
ного комітету народного 
контролю М. О. Сухомлин.

У роботі зборів узяли 
участь керівники ряду об
ласних організацій та уста
нов, голови міських і район
них комітетів народного 
контролю, члени і кандида
ти в члени обкому ЛКСМ 
України, члени ревізійної 
комісії обласної комсомоль
ської організації, перші й 
другі секретарі міськкомів і 
райкомів ЛКСМ України, 
які не с членами керівних 
виборних органів обкому 
комсомолу, секретарі комі
тетів комсомолу з правами 
райкому, секретарі комсо
мольських організацій про
мислових підприємств, тран
спортних та будівельних ор
ганізацій, зв’язку, торгівлі, 
громадського харчування, 
колгоспів і радгоспів, на
чальники штабів «Комсо
мольського прожектора» 
цих орі аиізацій.

Перед учасниками зборів 
виступила художня кбмео- 
люльсько-молодіжна сати
рична агітбригада «Про
мінь» Заваллівського графіт
ного комбінату.

(Звіт про роботу зборів 
активу обласної комсо
мольської організації бу
де опубліковано).

3. Про автобус, 
квас

і танцмайданчик
Продуктивність праці і 

настрій... Не треба бути 
психологом, щоб помітити 
тісний взаєх^озв’язок МІМ 
цими двома поняттями. 
Від чого ж залежить він 
безпосередньо перед по
чатком робочого дня? Або 
конкретніше: в якій мірі
втрачає міський житель 
заряд бадьорості, поїси 
добирається вранці на ро
боту в переповненому ав
тобусі чи тролейбусі? 
Це в місті, де їзди (в гір
шому разі) якийсь деся
ток кілометрів. А якщо 
не місто, якщо добирав
ся до місця роботи півто
ри години та стільки ж іде 
на зворотний шлях? Пеено, 
€ різниця.

Вона, різниця, особливо 
відчутна для будівників 
цукрозеведу. Зайняті тут 
люди з навколишніх сіп 
ДсбровеличкІБСьиого ра
йону. а то й із сусідніх 
районів. Біди 5 великої не 
було, якби будову забез
печувати транспортом. 
Але, погодьтеся, для пере- 
везенкя мвйже трьохсот 
чоловік п’яти замовлених 
автобусів явйо мало. Не 
секрет і те, що всі авто
буси досить-таки підтопта
ні, так би мовити, ветера
ни Добровеличківсьиого 
автотранспортного під
приємства. І виділяють 
цукрозаводові, як прази- 
ло, ті автомашини, що їх 
уже не випускають на 
маршрутні пінії.

Тому іноді робітників 
привозять на будову із за
пізненням, сапони завжди 
переповнені, аж занадто 
переповнені. Немає по
стійного автобусного зв’я
зку «цукрозавод — ра
йонний центр» у вихідні та 
святкові дні. Все це ство
рює додаткові труднощі 
для робітників, котрі про
живают^ у будмістечку.

Удар на —
без ударників

А може, лиху можна за
радити, командирувавши 
до АТП хоча б дса авто
буси з обласного авто
транспортного підприєм
ства? А може, погрібна 
просю ініціатива у вирі
шенні цього питання тих 
організацій, чиї люди 
терплять в:д невлаштова
ності транспортного сполу
чення? Ну, а як же взагалі 
поставлено культурно-по
бутове обслуговування 
людей будови?

Признатися, приємно 
вразила біля їдальні бочка 
з написом «Квас». Іак і за
кортіло посмакувати про
холодним напоєм. Але за
мість бажаного квасу в 
бочці виявилася звичайні
сінька вода Тож мимоволі 
згадались районні коопе
ратори В районному цент
рі квасом торгують (і 
смачним квасом!), то, 
певно1, не важко було б 
доставити його й на будо
ву.

Ослаблено увагу до по

треб робітників і з боку 
працівників рейпобутком- 
бінату. Представники цієї 
організації навідуються 
сюди, але зрідка, від ви
падку до випадку. А чому 
б не розробити чіткого 
графіка відвідин будови 
автокрамницею, працівни
ками майстерні по ремон
ту (хоча б дрібного) взут
тя та одягу? Розробити і 

твердо його дотримува
тися. Адже люди (надто 
ті, що трудяться тут з від
далених сіл) у робочі дні 
не встигають купити навіто 
найнеобхідніших товарів: 
поки доберуться додому, 
магазини вже зачинені

Як будете писати, — 
просили робітники, — тс 
не забудьте сказати і про 
буфет. Знаходиться він у 
тому ж при/иіщенні, що і 
їдальня. Тож і працює за 
її графіком: в обід дві 
години, ввечері — ще 
менше. Та й вибір товарів 
у буфеті не дуже бага
тий...

Того дня, коли був я на 
будові, великий замок ви
сів і на кіоску «Союздру- 
ку» 3 перебоя/аи достав
ляють робітникам періо
дику. пошту.

Одне з «вузьких місць» 
на будові — їдальня: не 
вистачає в ній посадочних 
місць, ніяк не організують 
ї< роботи у вихідні дні.

Як не дивно, але саме

вихідні дні ставлять також 
чимало проблем перед 
/лолоддю, особливо перед 
тими, хто проживає е буд
містечку. Чим заповнити 
еільний час, як провести 
дозвілля, щоб вено було 
ЗМІСТОВНИМ, ЦІКаБИМ, при
носило бадьорість. за
доволення? Ентузіасти 
створили футбольну
команду Добре діло зро-

изаяииясяививиаияи»
ЛИСТИ З БУДОЕИ

били — на зусір:чі із су
перниками збирається по- 
вбзлівати за «своїх» уся 
робітнича молодь. Аг.е ж 
такі зустріч! не проходять 
щосуботи Тому _ -евидно, 
назріла потреба створити 
умови для розвитку масо
вого спорту: розбити
спортивні майданчики, 
організувати волейбольну, 
баскетбольну команди...

* *
Проблеми, Проблеми, 

проблеми. Життя їх ста
вить щодня І з того, як їх 
розв язують \ колективі, 
можна судити про самий 
колектив. Но будівництві 
цукрозаводу він пеки що 
в стадії становлення. Хо
ча, власне, процес адап
тації надто затягнувся Ко
ли ж ударна КЗМСОМОЛп- 
ськс справді стане удар
ною, залежить від моло
дих будівників І Е першу 
чергу В;Д комсомольців

Б САВЕЛЬЕВ, 
спецкор «Молодого 
комунара».
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чить за працю сторицею, 
а вже потім оцінять твої 
старання люди. А то ж 
нерідко буває й навпаки...

І соняшник, і кукурудза, 
і цукрозі буряки, всі ярі 
зернові 
дружні

ЗАВТРА — ДЕНЬ 
МЕЛІОРАТОРА

к инн 
иши
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Руяотворний Дощ При
йшов на колгоспні поля 
нашої області. Нині иін 
живить вологою 37760 гек
тарів землі, радує хліборо
бів вагомими ужинками.

Завтра — День меліора
тора. Працівники обласно
го виробничого управління 
меліорації і водного гос
подарства зустрічають йо
го хорошими здобутками. 

: В тому, що управління ус
пішно винонує основні пла
нові показники, чимала за
слуга колвнтизу Нозомир- 
городської зрошувальної 
дільниці. Кілька років під
ряд він міцно вдержує 
першість у соціалістично
му змаганні. Цей рік не 
став винятком.

Колектив, очолюзанчй 
С. П. Шевченком, найкра
ща підготував дощувальні 
системи до роботи, добре і 
вчасно провів ремонт за
кріпленої за ним техніки.

Серед 39 чоловік, що 
працюють на дільниці, — 
значна частина молоді. Ко- 
на й задає темп роботи. 
Так, комсомольці — стар
ший інженер З. Киримея, 
слгосар-монтажннк 3. Юр- 
дам, машиністи насосних 
станцій П. Кояонцев і 
В. Степаное — оволоділи су
міжними спеціальностями. 
Вони допомогли ремонту
вати зрошувальні системи 
не тільки на своїй дільни
ці, а й на інших.

Під опікою Нозомирго- 
родсьної експлуатацій ної 
дільниці 1 1115 гектарів 
зрошуваних земель, а всьо
го колектив обслуговує 52 
господарства.

Результати тісного спів
робітництва меліораторіз і 
хліборобів відрадні. Так, 
минулого року а колгоспі 
«Зоря комунізму» врожай
ність зернових на поливі 
становила 55 центнерів з 
гектара, зокрема озимо? 
пшениці — 5-3,2 центнера.

Короший урожай зібрали 
й городники цього госпо
дарства. Порадували ужн-і- 
їсом зрошуззні ------- : •“
трудівників 
«Жовтень».

Нині зусилля 
рів спрямовані 
нення 
першого року 
тої п’ятирічки.

1
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3. КОЗАЛЬСЗ, 
головним інженер Кі
ровоградського уп
равління зрошуваль
них систем.

землі й 
колгоспу 

меліорато- 
на досяг- 

вагомого врожаю 
одинадця-

ТВАРИННИЦТВО — УДАРНИЙ ФРОНТ “

У слів, як і у людей, 
свої долі. Одні, КОЛИСЬ 
звучні, раптом гаснуть, а 
потім і зовсім зникають із 
позсякденної мози. Інші, 
ледве народившись, ста
ють крилатими. Треті, ко
лись майже невідомі, пе
реосмислюються, напов
нюються новим змістом, 
виростають до символів. 
Щось подібне сталося нині 
зі словом «хлібороб». З 
гордістю носять це ймен
ня молоді люди, котрі від
гукнулися на вічний пок
лик землі.

Майже вісімдесят про
центів членів нашої трак
торної бригади---- теж мо
лоді трудівники, недавні 
випускники місцевої де
сятирічки і сільських 
профтехучилищ. Звичай
но, хлопцям бракує про
фесійної майстерності, не 
завжди вистачає знань, 
але наполегливість, бажан
ня ні в чому не поступа
тися старшим, більш дос
відченим колегам компен
сують це.

Ініціатива, 
ське заззятгя 
добра слугузали 
час проведення 
польозих робіт, 
на високому агротехнічно
му рівні сіяли ранні ярі 
зернові, технічні культури
— цукрові буряки, соняш
ник -— молодіжні посізні 
агрегати, очолювані Вікто
ром Ляскоацем, Миколою 
Сукозачем та Іваном Доз- 
жиком.

Назряд чи можна ви
ростити високий урожай, 
якщо працювати без душі. 
Творчий підхід до справи
— ось найблзгодатніший
грунт дгя того, щоб осяг
нути справжні можливості 
сільсчкогосподарс ь к и х 
культур і машин, щоб по- 
зірити у власні сили і пе
реступити невидимий
бар’єр «дідівських» (у 
гіршому розумінні слова) 
мегодіз роботи. Грунтов
ними знаннями, передо
вим досвідом, хліборобсь
кою мораллю керуємось

комсомоль- 
особлизо 

нам під 
весняно- 
Шзидко,

Ударним фронтом оголосив тваринництво XXVI з’їзд КПРС. Молодь Головапівського району сприймає це як конкретну програму дій. Наприклад. Сіра Чорноморець (фото вгорі) доглядає 1-Ю телиць, розміщених у літньому польовому таборі колгоспу імені Ульянова неподалік села Грузького. Тварини її група щвидко ростуть, набирають вагу.На фото внизу — художня народна агітбригада «Агітатор» районного Будинку культури, яка стала частим гостем на тваринницьких фермах господарств, сприяючи цим самим виконанню трудівниками району намічених партією планів.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

учасники 
агітбригада.

Канде — 
естрадної 

задоволен- 
ролі дисх- 

Са-

Колн ми чуємо слово 
«літак», то не завжди за
думуємось, про якьй 
ідеться — про звичай
ний «кукурузник» чи, 
може, надзвуковий ТУ- 
154 на дзісті пасажирів. 
Так само й виробничі ко
лективи бувають різні. 
Комсомольсько - моло
діжна тракторна бригада 
колгоспу імені Урицько- 
го Компаніївського ра
йону — це 19 чолозік. 
її очолює член обкому 
комсомолу Володимир 
Еанжа. Сьогоднішня роз
повідь молодого кому
ніста — про боротьбу 
хлопців з КМК за висо
кий урожай першого ро
ку одинадцятої п’ятиріч
ки.

ми у праці. Недобрали, 
скажімо, на якійсь площі 
запланозаного врожаю — 
аналізуємо, що зробили 
не так. Чи попередники 
дібрали невдало, чи зора
ли не з строк, чи, може, 
на добрива поскупилися? 
Майже завжди бригадна 
рада з допомогою досвід
чених агрономів Катерини 
Михайлівни Конашко та 
Василя Дмитровича Гар- 
наженка приходить до 
спільної думки. Дивляться 
на це молоді механізато
ри — і проростають у їх
ніх думах (упевнений у 
цьому) справжні хазяйські 
паростки.

Це дуже важливо — не 
погнатися під час оранки 
чи сівби за справною 
цифрою у зведенні, а, 
зваживши всі «за» і «про
ти», зорати і посіяти точ
но в строк, забезпечивши 
в майбутньому максималь
ну віддачу поля. Хай кра
ще спочатку земля віддя

СЛОВО —
БРИГАДИРОВІ

" пограда, на навчання в співдружності, 
нашому інституті, приїхала 
перша група гвінейських 
студентів. Це й поклало по
чаток новому етапові робо
ти клубу інтернаціональної 
дружби. Тепер у нас набу
вають професії працівника 
сільськогосподарського ма
шинобудування 62 сгуденти- 
іпоземці, багато їх навча
ється і в обох авіаційних 
училищах.

За умов нагнітання імпе
ріалістичними колами США 
та інших західних держав 
мілітаристського * психозу, 
їхнього намагання блокува
ти зв'язки з Радянським

всі ярі 
культури дали 
сходи. Погода 

сприяла доброму їх роз
виткові. Тож для нас на
став один із відповідаль
них періодів — догляд за 
посівами. На всіх комсо
мольських гектарах не за
мовкає нині гул 
них двигунів, 
спушує міжряддя 
вих буряків Зіктор Косо
го«, до збирання зеленої 
маси і сінажування її при
ступив Анатолій Косенко. 
8сі операції ми прагнемо 
виконувати швидко, зле, 
на перше місце ставимо 
якісний показник. Впливає 
він, до речі, і нз заробіт
ну плату.

Особлива наша турбота 
— цукрозі буряки. 105 
гектарів їх цього року ви
рощуємо за індустріаль
ною технологією. Очолити 
механізозану ланку дору
чили найдоезідченішому— 
Іванові Мартиновичу. По- | 
руч нього працюють трак
тористи з бригади N2 1 Ва- І 
силь Левченко і Микола 
Силіян. Вони прагнуть зі
брати з кожного гектара 
по 390 центнерів солодких І 
коренів. Безперечно, такий і 
урожай їм під силу. Під ; 
силу і всім нам, членам | 
комсомольсько- молодіж
ного, виростити макси
мально можливий урожай 
усіх сільськогосподарсь- | 
ких культур. Тим більше, | 
що для досягнення мети І 
вже зооблено чимало.

В. ВАНЖА, 
бригадир комеомоль- 
сьхо-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу імені Урицько- !|

РІШІЕИИШІ

І Союзом студентське спізро- 
| бітництцо набуває особлн- 
I вого значення. Адже прово- 
I дигься воно в ім’я миру і 
З розрядки, в ім'я мирного 
І співіснування держав з рі> 
| ним соціальним ладом. У 
1 молоді всіх континентів 
І зростає інтерес до життя ро- 
| весників у нашій країні, 
І закономірним є їхній яо- 
I тяг до пізнання суті нашо- 
I го, радянського способу 
і життя. Дедалі більше юна- 
| ків і дівчат із зарубіжних 
І країн приїздить до нас на 
І навчання.

УЛІБОМ-СІЛЛЮ зустрі- 
чаємо ми їх, створюємо 

всі умови, щоб здобули вони 
І в інститутських стінах міц

ні знання, стали добрими 
фахівцями. Комітет комсо
молу, рада клубу інтерна
ціональної дружби, студен
ти прагнуть зробиш все, 
щоб гості побачили й оціни
ли радянську дійсність, щоб 
враження їхні від перебу
вання е нашому місті, в Ра
дянському Союзі були най
кращими.

Щирістю відповідають на 
нашу гостинність посланці з 
різних країн світу. Вони 
охоче беруть участь у всіх 
заходах, що проводяться з 
інституті, підтримують 
дружні зв’язки з школяра
ми і робітниками міст і сі і 
області. Студентн-іноземці 
— часті гості кіді8ців села 
Великої Виски, павлнськнх 
школярів.

Традиційними стали вечо
ри дружби, зустрічі «Біля 
карти світу», усні журнали, 
що їх готують і влаштову
ють радянські студенти ра
зом з посланцями Монголії, 
В'єтнаму, Гвінеї, Ефіопії, 
Куби. Акссль Кюне, Фоль- 
кер Шліхгіпг, Ролапд Міль- 
стер — активні 
іпсіитутської 
Гвінеєць Алома 
знавець сучасної 
музики, він із 
ням виступає в 
жокея днекоклубу. 
лем М. Мутаїиар А.іь-Су- 
дані — спортсмен, органі м- 
тор багатьох цікавих турні
рів з легкої атлетики.

Спільні випуски стіннівок, 
походи, відвідання театрів, 
кіно, музеїв — ця шнрок'а 
культосвітня програма, на
мічена радою КІДу і комі
тетом комсомолу., успішно 
здійснюється. В ній знайш
ли найповніше втілення ко-

--------------  (В чгерялглг 1®81 родатг___ __

ТРИ РОКИ тому до Кіро- лективні форми студентської 
погоада. на навчання в співлоужнпгті.

Якщо ж говорити про £ І 
дивідуальні, то й тут нам е 
про що розповісти. Багата 
радянських студентів здр . 
жилися, Зблизилися зі СІЮЇ- 
ми заруоіжнимн ровесника- 
ми. Вони живуть з ними під 
спільним дахом гуртожитку 
ділять усі радощі студент
ського життя. Часто загию- 
шують іноземців на свої р(Ь 
динні свята або й просто 
провести вихідні дні в еелдх 
Кіровоградщини. 
ЩИРІШ, безкорисливий 

вияв інтернаціональ
них почуттів у цнх доужнік 
стосунках. Та. як не прикро, 
дедалі гостріше ми відчуває
мо відсутність у МІСТІ єдино
го координаційного центру 
по інтернаціональній робо
ті. Зрозуміле прагнення сту- 
дентів-іноземціз спілкувати
ся ЗІ СВОЇМ» -*----
навчаються
училищах, 
ними спільні

землякам», «ні 
в авіаційних 
здійснювати і 

заходи. Як

ДУМКИ, СУДЖЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ

трові
лотрі
центр
інтернаціональної роботи

-< *

навчаються в 
проводяться 

комса-

ж

краще побудувати роботу 
КІДу в цьому напрямі, мі< 
поки що не знаємо. Зустрічі, 
вечори, спортивні змагання, 
в яких беруть участь студен
ти — посланці різних країн 
світу, котрі 
Кіровограді, 
стихійно. Міськком 
молу теж дуже рідко бере
ться за їх організацію. В на
ступному ж навчальному 
році кількість студентів- 
іноземців у Кіровограді ш.9 
збільшиться. Тож питания 
створення в обласному цент
рі єдиного координаційного 
центру, на нашу думку, ви
магає якнайшвидшого вирі
шення.

Позначається на рівні ін
тернаціональної роботи й 
різнобій органів самовряду
вання, що діють у гуртожит
ку. Адже студрада іі іірер- 
рада не мають спільного 
плану роботи. Як відомо, у 
вузах республіки, де навча
ються іноземці, в гуртожит
ках діють об’єднані студра- 
ди, до складу яких увіхо
дять і члени інтерради, У 
нас же комітет комсомолу й 
досі не може знайти спіль
ної мов» з деканатом но 
роботі з іноземцями в цьому 
питанні. ’

Часто труднощі виника
ють у нас іще й тому, що 
перебудову ■ інгернаціоналі.- 
ної роботи ми ведемо на 
власний розсуд. Як кажуть 
студенти, зай.має’мося само
діяльністю. І водночас жод
ного разу за три роки не 
спромоглися ми влаштувати 
поїздки з метою обміну дос
відом по інтернаціональній 
робот і в інші вузи республі
ки, де навчаються госгі з-за 
рубежу. А такі поїздки бу
ли б дуже доречними.

... Тоненькі ще стовбурці 
саджанців на нашій алеї 
Дружби, посаджених під 
час цьогорічного Всесоюзно
го комуністичного суботци- 
ка. 1а не зламають їх вітрп, 
не засушить суховій. Бо 
плекаємо їх з любов’ю. Бо 
у них, як і в дружби — 
справжньої, великої, — гли
боке коріння. ’ • ’

&

В. ПОЛІЩУК, 
президент ради КІДу 
інституту сільськогос
подарського машэдэбу- 
дузаннв.

м. Кіровоград.
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З з книгою Н. Горпенко 
«П. Я. Павліяоз*».

«ЗІРНИЦЯ»-8Ї

Єерьожко! Да- 
- так «допома- 

Романюку з 
Гапворопської се- 
школи № 1 його 
Активна підтрпм- 

повитивно не 
юиармійця Ро- 

I Т01І ---------

перебував
(X

боротьба 
Особливою на 

і насиченістю 
другий день

списках, які ходили по ру
ках. Загальне число епі
грам. що ввійшли до Пов
ного зібрання творів 0. С. 
Пушкіна, близько сімдеся
ті?. Серед ник на імперато
ра Олександра, Аракчеева, 
Гол іцпна. Фотія, Воронцова 
— це сатира політична. 
Інша частина — літератур
на: епіграми на Булг&ріна, 
Каченовського. Хвостова.

Праційняіін .обкому і ЛКСШ України, колскт»« 
редакції газети «Молодий комунар* щиро« вітаюсь 
завідуючу відділом студентської, ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ 
та ціонерів .обкому комсомолу. ЗОЮ КАДУК » 
ВАЛЕНТИНА ПАЛАМАРЧУКА, які вчора заре
єстрували свій шлюб.

13—14 -річні 
чатка, які 
спорті*.

— Терпи, 
вай, давайї - 
гали» Сергієві 
команди 
редньої 
товариші 
ка не могла 
вплинути па і 
маиюка, коли той викочу
вав підтягування па пере
кладині. Можливо, саме дру
зі й допомогла йому вста
новити один із рекордів 
«Зірниці* — 18 підтягувані» 
на перекладині. Дуже навіть 
г.епогано. Приємно порадува
ла всіх і сама себе Наталка 
Москвіїїа, теж гайворонська 
школярка. Вона виконала 
вправу «згинання і розги
нання рук в опорі* аж 38 
разів. Є ще один рекорд

И я в обители твоей... 
По скорой поступи моей, 
По сладострастному молчанью, 
Но смелым, трепетным рукам, 
По воспаленному дыханью 
II жарким, ласковым усгам 
Узнан любовника — настали 
Восторги, радости мои!.. 
О Лида, если б умирали 
С блаженства пеги и любви!

Готовы от меня принять 
Неизгладимую печать!..
Після невдачі пецгстанпя 

декабристів пост знищив 
небезпечні рукописи. Оче
видно, було спалено й епі
грами які мали ввійти до 
передбачуваної збірки. Од
наче не все зникло без
слідно. Блискучі пушкінсь- 
кі рядки лишилися в па
м’яті сучасників або в

И ты, любезный друг, оставил 
Нздежну пристань тишины, 
Челнок свой весело направил

~По влаге бурной глубины;
Судьба на руль уже склонилась, 
Спокойно светят небеса,
Ладья крылатая пустилась — 
Расправит счастье паруса.
Дай бог, чтоб грозной непогоды 
Вблизи ты ужас не видал,
Чтоб бурный зихорь не вздувал 
Пред челноком шумящи воды! 
Дай бог под зечер к берегам 
Тебе пристать благополучно

Надеждіна та іншітх.
, Пушкін уже змолоду зи- 
являв темперамент бійця, 
гостроту і запал полеміста. 
Навіть в умовах царської 
цензурі: він ухитрявся об
манювати пильність цей 
зорів.

Це прямо-такц. невимов
на насолода — йти олів
цем, пером рисувальни'.са 
за витонченістю пушкіпсь- 
ісоі Іронії, грою образів, 
гротескних уподібнень.

М. КУЗЬМІН, 
народний художник 
РРФСР.

Письмо к Лиде
Лишь благосклонный мрак раскинет 
Над нами тихий свой покров, 
И время к полночи придвинет 
Стрелу медлительных часов, 
Когда не спит в тиши природы 
Одна счастливая любовь, — 
Тогда моей темницы вновь 
Ііокипу я немые своды...
Летучих остальных минут 
Мне слишком тягостна потеря — 
Но скоро Аргусы заснут,
Замкам предательским новеря.

Є свідчення ОДНОГО з 
найближчих друзів поета 
С. О. Соболевеького. що 
Пушкін хотів видати окре
мою книжкою свої епігра
ми. і вірш «О муза пламен
ной сатиры!» мав бути 
вступом до збірки:

О, сколько лиц 
Сесстыдно бледных,

О, сколько лбов
ШИрОКОгМеДНЫК

Учора закінчився облас
ний фінал Всесоюзної піо
нерської аійськозо-спортиз- 
ноі гри «Зірниця*. Сто шко
лярів, змагаючись у силі, 
спритності, сміливості, змін
ні. виберюзаля єдину путів
ку на республіканські зма
гання, ямі стартуватимуть за 
кілька дніз у районному 
центрі Язороз, що □ Льзіз- 
ській області.

Нелегкою була 
за першість, 
пружсністго 
відзначився 
гри.

Моє завдання -- написа
ти про «Зірницю». Тримаю 
в руках блокнот. Цікавлюся 
результатами юнармійців у 
шановного представницько
го жюрі. «Хворію* за всіх. 
Хочеться сказати про гру 
найголовніше. Але, навіс.» 
відтворюючи на папері те, 
що минуло зовсім недавно, 
весь маслений запис «Зірни
ці». здається, що найголов
нішого секундами, метрами, 
очками не скажеш. Тут най
правильнішими будуть сло
ва командуючого військово- 
спортивною грою Олексія 
Миколайовича Гришакова. 
Він так і сказав. .«Цінні не 
результати, що їх показують 
юнармійці. Чудові самі оці 
........... ' хлопчики і дів- 

виховуються у

складенню її кращих трївдщд9^ Ь 
ї*"™ * ™₽шиж рад-н?Ж,И«ил " 
рафів стаз поглиблено праиюа-ітм з і алузі портрета. 1 зати

сійсУьипг«СТЗОрИТИ образ абикого ро- 
ПИ27Лро^уНИК^3у ^"*оваЙ колиЙОв£ 

?ра<ЬНних П,те?.атУРних та іноно- 
& перекХ™ЛІ3’ ™М йгдзлі 
тм«л ., Р”КО /за сл> яке важке заз- 
азяз Нз7₽Є ®ІН ДобРО8ІльнО на себе п!ніна к?^еЙя’"І."»Р’»е™ Л>а- 
Пуажіна зислааРХ^ьиГдчу^."" 
лоС™«™Нп "ОР'ЗМЯННЯ портретіа да
ти а У Пзал,новУ мислено відтвоп'ї- 
X МИХ Рисах обличчя поета,
п^пепа-,виявилось дуже важким 

одному портреті асе най- 
ерч,шг Для поета, такого гвні- 

П^вч?Д«=,У Сх°ІИ оростоті і складності, 
пом «!пЗОб;ПЖас Пушкіна з погля- 
3 Мімно НаЧв всередину себе,МКНУ™«И губами. рІЗКО ви- 
пи^1 складками біля рота... 06- 

' иог° здається обтяженню думою і водночас величним,значним.

Сері ійоспі'і сів за стіл поруч 
господарки садиби. Його»' 
розпитували про написане, 
про творчі задуми. Поет 
повідомив, що працює над 
«Євгеиіем Онєгінкм», а та
кож, прочитав на прохання 
присутніх уривки з «Кав
казького бранця

О. С. Пушкін 
у радіші ’ Добровольські 
півтора дня. Коли від’їжд
жав, жінки вручили йому 
букети хсивих квітів, а чоло
віки проводжали аж до са
мого Єлисаветграда. Веселі 
імешінн нагадали поетові 
про власний день народжен
ня — в червні йому мало 
випрвіштись 25 років. Він 
сказав про цс гостям.

28 травня 1824 року 
Олександр Сергійович на
вернувся на місце заслання 
— до Одеси.

Коли «височайшнм ука
зом» постові було нрказаио 
поселитися в Михайловсь- 
кому, він їхав туди з Одеси 
через Миколаїв, Вобрин.чг.ь, 
Коміїапіївку. 1 серпня- 1821 
року О. С.'Пушкін прибув 
Ло- Єлисаветграда, а звідси 
трійка поштових коней по- 
г-ї'і і.'і'і його через Олександ
рії?» па Кременчук і далі 
в Росію. ". •

«Зірниці»! До речі, забігаю
чі! наперед, скажу, що Ната
ля й 300 метрівку пробігли 
краще від інших — за 55 се
кунд.

У тирі — змагання зі 
стрільби. 50 очок и’яг?»ма 
влучними пос гріхами з 
гвинтівки ТОЗ-8 можна при
нести своїй команді. Цілик 
50 очок. Таких потрібних і 
таких нелегких. Ігор Шп- 
таков. командир юнармійців 
з Ііовгородь’івської десяти
річки № 1, зумів набрати 
• її», а його товариші гю 
команді Ніна Петрова, Ігор 
Корабило «настріляли» від
повідно 42 і 41 очко-.

Конкурс строю і пісні. 
Вій. на жаль, пройшов трохи 
не так, як можна і як по
трібно було. І все ж. висту
паючи останніми, кірово- 
г радці (зазначимо, що поза
ду у них були вже спортив
ні змаганнгія 1 змагання 
юних інспекторів руху) ви
явилися иеперевершенимк. 
Не набагато відстали від 
ічіх гайворопці. Бони — на 
друюму місці.

Ще хочеться повернутися- 
до слів О. М. Гришаиоша 
«юнармійці виховуються « 
спорті*. Так, спортивні ре
зультати можуть сгатц «иб- 
і азіатками» душі. Це а то
му розумінні, що зони фік
сують і працю, і терпіння, 1 
мужність, і волю. А другий 
день «Зірниці» наочно про
демонстрував ще й неаби
яку витривалість учасників. 
Адже спека була неймовір
на — до тридцяти градусів.

— Терпи, Серьожко! — 
кричали юні- учасники гри 
своєму товаришеві.

Так мп завпеди кажемо 
самі собі, коли нам бував 
важко. А важко завжди годі, 
коли ми займаємося справж
нім ділом.

Честі, праці! Рівняння —. 
на «Зірницю»! :

И отдохнуть спокойно там
С любозью, дружбой нерозлучно! 
Нет! Ты не можешь их забыть!
Но что! Не скоро, может быть, 
Увижусь я, мой друг, с гобою 
Укромной хаты з тишине;
За чашей пунша кругозою 
Подчас зоспомнишь обо мне; 
Когда ж пойду на новоселье 
(Заснуть ведь общий всем удея), 
Скажи: «Дай бог ему веселье! 
Он з жизни хоть» любить умел».

Т. КУД?ЯГ 
спецкор «Молодого ко-1 
мунара».

Фото 3. ГРИБА,і

№.. Кузьмін. Заставка до 
«Євгенія О’.’.єгіиа».
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ПОЛТАВСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1981 — 1932 навчальний рік
на 1-й курс на спеціальності; 
агрохімія', (агроном агрохімік), 
землевпор.ядьуьания (тс-хпік--землевпорядник).
І-рпимають осіб, що закінчили Восьмирічну школу. 
Вступні екзамени — з української та російської 

мов (диктант) і математики (усно).
Строк навчання — 3 роки і 6 місяців.
На 2-й курс на спеціальність «Землевпорядкування» 

приймають осіб, що закінчили середню школу і скла
ли вступні екзамени з української або російської лі
тератури (твір) та математики (усне).

Строк навчання — 2 роки і 0 місяців.
Без вступних екзаменів зараховують осіб, нагород- 

жевих після закінчення восьмирічної ШКОЛИ по- 
хвальними листами, відмінників та осіб, нагородже
них після закінчиш ч середньої школи золотими ме
далями, а також офіцерів, прапорщиків і мічманів 
Збройних Сн і С-РСР, звільнених у запас із лав Радян
ської .Армії через етан здоров я або у зв'язку зі ско
роченням штатів.

Поза конкурсом зараховують, при умові успішного 
складання вступних екзаменів, осіб, направлених 
колгоспами, радгоспами чи організаціями, а також 
осіб, які мають не менше двох років виробничого ста
жу і військової служби.

Приймання документів — по 31 липня, щодня з З 
по 16 годину, крім вихідних днів. У суботу заяви 
приймають по 14 годину.

При технікумі з 17 по 31 липня працюватимуть під
готовчі курси.

Вступні екзамени - з 1 по 2С серпня.
Учнів забезпечують стипендією та гуртожитком на 

загальних підставах.
При закладі працюють предметні гуртки, гуртки 

художньої самодіяльності — хоровий, танцювальний, 
духових інструментів, художнього слова, вокально* 
інструментальний ансамбль, спортивні секції.

Заяви подавати на ім'я директора технікум'/ із за
значенням вибраної спеціальнеє! і.

До заяви додають свідоцтво про середню освіту 
(оригінал), 4 фотокартки (3x4 см), медичну довідку 
(форма № 2'36). Особи, які мають стаж роботи не мен
ше двох років, додають іще іі виписку з трудової 
книжки, завірені' керітнихом підприємства ч:і прав
лінням колгоспу.

Вступники псдають особисто свідоцтво пре народ
ження. паспорт, ВІЙСЬКОВИЙ квиток чи пойписне свідоцтво.

Документи надсилати па адресу: м. Полтава, иул. 
Сковороди, 18, сільськогосподарський технікум. Телефони: 7-30-12, 7-37-85. л і«- о

ДИРЕКЦІЯ.

УМАНСЬКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО 
ПРАПОРА аЛЬСЕКОГОСПОДАРСЬКИИ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ О. М. ГОРЬКОГО

ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

•на І курс стаціонарного навчання на такі спеціаль
ності: агрономія плодоовочівництво і виноградарство 
(спеціалізації- плодоовочівництво, технологія збері
гання і первинної Обробки плодів та овочів), економі 
на та організація сільського господарства, бухгал
терський облік у сільському господарстві.

Приймання заяв — з 20 червня по 31 липня.
До заяви на ім’я ректора додають документ про 

середню освіту (оригінал), характеристику для всту
пу До інституту, аавірену адміністрацією та партій
ною або комсомольською і профспілковою організа
ціями підприємства чи закладу, витяг із трудової 
книжки (для працюючих), медичну довідку (форма 
№ 286), чотири фотокартки (3x4 см).

Паспорт, війсі і евпй кгнток або приписне свідоцтво 
подають особисто.

Особи, направлені на навчання радгоспами, колгос
пами та іншими сільськогосподарськими підприємст
вами, крім перелічених документів, додають направ
лення (додаток 10 до Правил прийому).

Вступні екзамени — з і по 20 серпня з таких дис
циплін:

на агрономічному і плодоовочевому факультетах 
— з української або російської мови та літератури 
(письмової, біології, фізики, хімії (усно);

на економічному факультеті — з української або 
російської мови та літератури (письмово), математи 
ви, біологй. географії (усно).

Медалісти середніх шкіл та особи, що мають диплом 
з відзнакою, складають один екзамен — з профілюю
чої дисципліни (на агрономічному та плодоовочевому 
факультетах — з біології, па економічному факуль
теті — з математики). При одержанні з профілюючої 
дисципліни оцінки «5» абітурієнтів звільняють від 
дальшого складання екзаменів.

Для вступників в інституті працюватимуть платні 
підготовчі курси: двомісячні — з 1 червня, одиомісяч- 
ві — з 1 липня.
Адреса інституту: 258500, м. Умань Черкаської об

ласті, п /в «СофіїЕка*, сільгоспінститут, приймальна 
НОМІСІЯ.

РЕКТОРАТ.
Зам. 54.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ N° 8

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

практики
до загаль-
кабінети і

на 1981—1982 навчальний рік
на спеціальності, 
машиніст автокранів, 
електрогазозварник, 
маляр-штукатур, 
монтажник залізобетонних конструкцій, 
штукатур, лицювальник плитковий, 
столяр оудівельиий,
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

та силових мереж,
с.иосар-еантехык. газозварник, 
машиніст екскаваторів одноковціошіх, 
машиніст бульдойсріи,- скреперів. •>
Лрнпмиють юнаків і дівчат з освітою за 8 класів. 

Строк навчання — 3 роки.
По закінченні училища учні дістають середню' осві

ту і спеціальність.
Зарахованих на навчання забезпечують гуртожит

ком, парадним та робочим одягом, триразовим харчу
ванням, підручниками. Під час виробничої 
вони одержують 50 процентів заробітку.

Час навчання в училищі зараховується 
його трудового стажу.

Заклад мас добре оснащені навчальні 
лабораторії, навчально-виробничі майстерні, актовий 
та спортивний зали, їдальню, спортивне літнє містеч
ко.

Працюють гуртки художньої самодіяльності, техніч
ної творчості, спортивні секції.

Юнаки до закінчення училища дістают» відстрочку 
від Призову до лав Радянської Армії.

Винускннки-відмінннкм користуються пільгами при 
вступі до середніх та вищих навчальних закладів, 
одержують цаправлення до вищих навчальних заила-. 
дів професійно-технічної освіти, де навчання прово
диться па повному державному забезпеченні.

Д.ча вступу необхідно подати заяву із зазначенням 
вибраної спеціальності,автобіографію, характернеги-- 
ку, свідоцтво про народження, документ про освіту, 
довідки з місця проживання, про склад сім'ї та ме 
дичну (форма № 286), 8 фотокарток 3X4 см.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, вуя. Боякова, із. 

Телефон 3-15-32.
їхати тролейбусами №№ 1, 3, 4 до зупинки «Обласна лікарня».

Зам. 40.
ДИРЕКЦІЙ.

КУДИ ПІТИ вчитися?
КОМШНИЖЬКИЙ
ВЕТЕРИНАРНИЙ
ТЕХНІКУМ

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
нз І курс 1981 — 1982 

навчального року.

Заклад готує ветеринар
них фельдшерів для робо
ти в спецгоспах, колгос
пах, радгоспах, ветери
нарних лікарнях, ветлабо- 
раторіях, ветаптеках, на 
м’ясококтрольнпх станці
ях, м’ясокомбінатах.

Учні набувають додат
кових спеціальностей — 
техніка по штучному осі- 
мепінню тварин, шофера- 
аматора.

Строк навчання — 3 ро
ки і 6 місяців.

Вступники складають 
екзамени з української мо
ей (диктант), математики 
(усно).

Приймання заяв — по ЗІ 
липня.

До заяви на ім’я дирек
тора додають свідоцтво 
про восьмирічну освіту 
(оригінал), медичну довід
ку (форма № 286), 4 фо
токартки 3X4 см.

Вступні екзамени — з І 
по 20 серпня.

При технікумі з 15 лип
ня працюватимуть підго
товчі курси.

Адреса: Кіровоградська 
Область, емт КомваніЇБка, 
ветеринарний технікум.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 51.

ПОЛТАВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1981-1982 НАВЧАЛЬНИМ ПК

НА І КУРС ДЕННОГО ВІДДІЛУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
промислове й цивільно, будівництво, 
електромашинобудування,
електрообладнання промислових підприємств і ус

таткування,
електроосвітлювальні прилади й устаткування.
ПА і і КУРС НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
електрообладнання промислових підприємств і ус

таткування,
електроосвітлювальні прилади й устаткування, 
промислове й цивільне будівництво, 
електромашинобудування;
НА 1! КУРС ВЕЧІРНЬОЮ ВІДДІЛУ ПА СПЕЦІАЛЬ

НОСТІ:
електромашинобудування, 
обробка металів різанням, 
електроосвітлювальні прилади й устаткування;
ПА НІ КУРС ЗАОЧНОГО ВІДДІЛУ ПА СПЕЦІАЛЬ

НОСТІ;
електрообладнання промислових підприємств І ус

таткування,
промислове й цивільне будівництво.
Осіб, які закінчили неповну середню школу, прий

мають на І курс денного відділу.
На 11 курс денного відділу приймають осіб, які за

кінчили середню школу.
Вступники на І курс складають екзамени з україп-

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1981 —1982 навчальний рік.
Заклад готує кваліфікованих робітників залізнич

ного транспорту таких спеціальностей:
слюсар-електрик по ремонту електроустаткування 

електровозів (сірок навчання — 1 рік).
слюсар по ремонту тепловозів (строк навчання — 

1 рік).
помічник машиніста електровозів (строк навчання

— 1.5 року),
помічник- машиніста тепловозів (строк навчання

— 1,6 року),
помічник машиніста тепловозів-електровозів (строк 

навчання — 2 роки).
електромеханік по автоматиці і телемеханіці на 

транспорті (строк навчання — 2 роки),
електромеханік зв'язку на транспорті (строк нав

чання — 2 роки).
черговий по станції 4 — 5 класів (строк навчання —

— 1.5 року).
оглядач-ремоптвіїн вагонів (строк навчання — і 

Рік).
'•лечггуомонтер контактних мереж (строк павчаннп 
телеграфіст (строк навчання — 1 рію приймають 

лише місцеву мс-.чодь).
На всі спеціяльвссті приймають лише юнаків, а на 

спеціальності! «Черговий по станції» і «Телеграфіст»
— і дівчат.

ської або російської .мови (диктант), математики (ус
но). X

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ЗАРАХОВУЮТЬ: 
нагороджених після закінчення неповної середньої 

школи Похвальною грамотою або після закінчення 
середньої школи — золотою чи срібною медаллю,

офіцерів, прапорщиків і мічманів Збройних Сил 
СРСР, військ та органів Комітету державної безпеки 
СРСР, Міністерства внутрішніх скрав СРСР, звільна 
шТх у запас (протягом двох років після звільнення),

на денний відділ на базі 8-річної і середньої школи 
з оцінками «4» і «5» — на спеціальності:

електрообладнання промислових підприємств і ус
таткування,

електроосвітлювальні прилади й устаткування, 
промислове й цивільне будівництво;
на вечірній відділ па базі середньої школи — на 

спеціальність «Електроосвітлювальні прилади й устат
кування».

Зарахування проводять у межах 60 процентів пла
ну прийому па дану спеціальність.

Заяви приймають щодня, крім неділі, з 10 по 18 
годину, а по суботах — по 14 годину:

на I курс — із 1 червня по 31 липня;
на II курс — із Ічервня по 14 серпня;
на вечірнії'! відділ — з 15 червня по 15 листопада; 
на заочний відділ — з 3 травня по 10 серпня. 
Учнів денного відділу забезпечують стипендією і 

гуртожитком на загальних підставах.
Заяви подавати на ім’я директора технікуму.
ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬ документи про середню освіту 

(оригінал), довідку про стан .здоров’я (форма № 286), 
<1 фотокартки 3x4 см, виписку з трудової книжки.

Звертатися по телефонах: 7-28 81, 2-76-51. 
Адреса: 314000, м. Полтава, вул. Пушкіна, 83-а.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 53.

ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ

КІРОВОГРАДСЬКОГО 
М’ЯСОКОМБІНАТУ

НАБИРАЄ

Усі вступники повинні мати середню освіту.
Учням, що навчаються спеціальностей електроме

ханік по автоматиці, оглядач вагонів та електромон
тер контактних мереж, виплачують стипендію в роз
мірі 60 крб. иа місяць, усім іншим — ЗО крб. на мі
сяць.

Крім того, всім учням дають доплату за наймання 
житла.

Відмінники навчання одержують’ підвищену на 25 
процентів стипендію. Вихованні дитячих будинків, 
діти інвалідів І та II груп перебувають па держав
ному забезпеченні. Під час виробничої практики всі 
учні одержують 50 процентів заробітку.

Тим, що .мають гостру потребу, надають гуртожи
ток.

Для вступу необхідно подати: заяву, документи про 
народження, про освіту, характеристику, довідку з 
місця проживання і про склад сім’ї, автобіографію, 
медичну довідну (форма № 286), б фотокарток
3X4 см.

За направленням училища всі вступники проходять 
медичну комісігб у Знам’янській залізничній поліклініці.

По закінченні закладу випускників забезпечують 
роботою на підприємствах залізничного транспорту, 
попи користуються всіма пільгами залізничників.

Випускпики-відміншппі користуються пільгами при 
г-с.тупі до середніх та вищих навчальних закладів.

Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, 
вул. Роти Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 52.

на 1981 — 1982 навчаль
ний рік.

Заклад готує кваліфіко
ваних робітників для м’яс
ної 1 молочної промисло
вості.

Приймають юнаків і дів
чат віком від 16,5 року — 
для молочної промисловос
ті, віком від 17,5 року — 
для м’ясної промисловості, 
які мають середню освіту.

Строк навчання — 1 рік.
Учнів забезпечують три- 

’ пазовим харчуванням, гур
тожитком. Еони одержують 
стипендію — 18 крб, на 
місяць. Воїнам, звільненим 
з лав Радянської Армії, до 
стипендії роблять .доплату 
з таким розрахунком, щоб 
стипендія і доплата дорів
нювали тарифній ставці 
робітника I розряд?/ (70 — 
<35 крб.). Під час виробни
чої практики всі учні одер
жують третину зароблених 
грошей. Відмінники нав
чання одержують підвище
ну стипендію, користують
ся пільгами при вступі до 
середніх та вищих нав
чальних закладів. Час нав
чання в училищі зарахо
вується до загального тру
дового стажу.

Вст?/пники подають до
кумент про освіту, автобі
ографію. свідоцтво про на
родження. характеристику, 
довідки з місця прожи
вання. про склад сім’ї та 
медичну (форма № 286). 
6 фотокарток 3x4 см.

Документи приймають з 
1 червня по 25 серпня, що
дня, крім неділі, з 9 по 17 
годину.

Адреса училища: м. НІ- 
роаоград, Обознівсьне шо
се. 3. Телефони: 6-70-30. 
6-76 28. їхати автобусами 
№№ 10, .3-1 до зупинки 
«•.М’ясокомбінате.

АДМІНІСТРАЦІЯ.
Зам. 50

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоград: хого 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316050, МСП

м. Кіровоград, 
вуя. Луначарського, 36.

БК 03424. Індекс 61107. Обсяг 0.5 врун. QDK.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової 
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36; 
сідпобідчльний секретар гідділ учнів
ської молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського ЖИТТЯ. ВІДДІЛ ОІЙСЬКОСО- 
патріотичного виховання та спорту — 
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65; 
нічна редакція — 3-03.53.
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Газета виходить у вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня Імені ї. М. Ди/АНтроЕ® 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, вуп. Гпінни. 2.
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