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ВПЕВНЕНИЙ ЗЛІТ „ОРЛЯТИ“
Чернігівська земля, відома своїми чудовими революційними 

бойовими і трудовими традиціями, прийняла учасників респуб
ліканського фіналу Всесоюзної комсомольської військово-спор
тивної гри «Орля». В селиш! Десна 3 липня в уро
чистій обстановці запалав факел змагань. Юнармійські відді
лення рапортували республіканському штабові про виконану 
роботу.

Орлята готують себе до праці і захисту Батьківщини, вчаться 
сміливості, вправності, мужності. Комсомольці шефствують над 
родинами загиблих і колишніми фронтовиками, листуються з 
тими, хто визволяв рідну землю від гітлерівських загарбників. 
Завдяки їх старанням знайдено багато бойових реліквій війни, 
споруджено чимало пам’ятників і обелісків, відкрито нові му
зеї, кімнати і куточки слави. Досвідчені наставники — учасни
ки громадянської 1 Великої Вітчизняної воєн, ветерани праці, 
офіцери і генерали запасу знайомлять молодь з героїчною істо
рією Збройних Сил, викладають ази воєнної науки, допомага
ють відновлювати фронтовий шлях уславлених частин і з’єд
нань.

З привітанням до учасників фіналу звернулися командуючий 
грою генерал-лейтенант у відставці В. Ю. Васильєв, секретар 
ЦК ЛКСМУ С. П. Бабич. Представники делегацій поклали кві
ти до стели, спорудженої на честь чернігівців — Героїв Радян
ського Союзу.

(РАТАУ). ’

♦ Йде 

громадський огляд 

ГОТОВНОСТІ до жнив

ДОЛЯ ВРОЖАЮ 
В ТВОЇХ РУКАХ

Кіровоград—* 
Одеса: 
змагаємось

„У нас
спільна

лися з кимось Із 
ланкових кукуруд- 
зібничих ланок 
Одещини. Я згод
на. Давайте позма
гаємось! Адже 
обоє керуємо чо
ловічими підрозді
лами, звідси — чи
мало спільних зав
дань. Скажу від
верто — хочеться 
мені повчитися у 
вас працювати, 
аби вирощувати 
стоцентнерні вро
жаї качанистої.

Нинішнього ро
ку ми вирощуємо

ЛИСТ
ВАЛЕНТИНІ 
ЄФРЕМЕНКО

Заочно ми знайомі. З 
газет я дізналася про 
Ваше життя, гідно при
кладу, про Ваші трудові 
успіхи. От і захотілося 
познайомитись поближ- 
че — віч-на-віч, погово
рити про те, що хвилює 
і вимагає негайного ви
рішення.

Оце недавно в своїй 
Одеській молодіжній га
зеті знову прочитали 
про Вас і довідались, 
що Ви охоче б позмага-

зернову кукуруд
зу на 150 гек
тарах. Зобов’я
зання — 50 цент

нерів з гектара, та роби
мо все можливе, щоб 
одержати не менше як 
по сто.

т. божо н КО, 
ланкова комсомоль
сько-молодіжної ме
ханізованої ланки з 
колгоспу імені XXI 
з’їзду КПРС Бітго
род - Дністровського 
району Одеської об
ласті.

У ХЛІБОРОБІВ КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ СВЕРДЛО
ВА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКО
ГО РАЙОНУ НАПРУЖЕНІ 
ДНІ. ДОСТИГАЮТЬ ХЛІ
БА. І МЕХАНІЗАТОРИ ГО
ТУЮТЬСЯ ДО ЖНИВ, 
ПРОДОВЖУЮТЬ ДОГЛЯ
ДАТИ ЗА ПОСІВАМИ 
ПРОСАПНИХ КУЛЬТУР. З 
ВИСОКОЮ ЯКІСТЮ НА 
КУКУРУДЗЯНІЙ НИВІ 
ТРУДИТЬСЯ , КОМСОМО
ЛЕЦЬ МИКОЛА ТЕСЛЕН
КО. щозміни він під
живлює КАЧАНИСТУ ІІА 
ПЛОЩІ 18-20 ГЕКТАРІВ.

Фото Р. ГРАНОВСЬКОГО,

ПАМ’ЯТАЙ, «ПРОЖЕКТОРИСТ»!

Вїд редакції. Лист Тетяни Божонко опубліковано 
;не лише в нашій газеті, а і в Одеській молодіжній 
■«Комсомольська іскра». Протягом року «Молодий 
•комунар» повідомлятиме, як проходитиме це цікаве 
трудове суперництво.

Бути непримиренним до недолі
ків, до тих, хто байдуже і безвід
повідально ставиться до праці хлі
бороба — обов’язок кожного сіль
ського дозорця. Наш районний 
штаб «КГІ», включившись у громад
ський огляд готовності ДО ЖНЙВ, 
розробив «Пам’ятку - «прожекторис
та», у якій зобов’язав молодих до
зорців проконтролювати забезпе

чення господарства механізатора
ми для двозмінної роботи, ' якості 
ремонту комбайнів, жаток, тракто
рів, зерноочисних машин, автотран
спорту, наявність матеріалів для 
нарощування бортів і оббивки ку
зовів.

Під час рейдів члени пунктів «КП» 
вже перевірили створення побуто
вих умов для механізаторів, готов

ність до жнив хлібоприймальних 
пунктів.

€ в «Пам’ятці «прожекториста» і 
пункт про облік та збереження хлі
ба. Тут на допомогу дозорцям при
йдуть школярі, які працюватимуть 
ка токах. Воші слідкуватимуть за 
зважуванням, своєчасним обліком, 
складанням і збереженням хліба.

С. ГАЛЯНТ, 
начальник районного штабу 
«Комсомольського прожекто
ра» Компаніївського району.

ЗВІТНІСТЬ,
КОНТРОЛЬ, АНАЛІЗ

Комсомольські дозорці 
нашого колгоспу спрямо
вують свої зусилля на по
шук і використання резер- 
вів росту продуктивності 
праці, підвищення якості 
продукції.

Можна виділити три на
прямки такої діяльності: 
проведення рейдових пе
ревірок, випуски стіннівок 
за їх результатами, і, вреш
ті, інформація про те, які 
вжиті заходи слідами ви
ступів дозорців. Матеріа
ли оформляємо ще і у ви
гляді актів, які поті/л пе
редаємо правлінню кол
госпу. Так робимо в тому 
разі, коли бачимо, що 
дозорці виправити стано
вище не в силі. Буває таке 
не часто, намагаємося са
мі добитися змін на кра
ще. Вдається це, як пока
зує практика, тоді, коли 

і на перший план ставимо
V питання виробництва. Так,
І протягом цього року про

вели рейди-перевірки ста
ну зимівлі худоби на фер
мі № 2, якості і своєчас
ного ремонту сільсько
господарської техніки, го
товності її до весняно-по
льових робіт, збереження 
зерна на складах кол
госпу, якості посіву ран
ніх культур.

В рейдах «Комсомоль
ського прожектора» часто 
беруть участь головний 
інженер колгоспу М. Д. 
Остапенко, головний аг
роном М, П. Хитрук, інші 
спеціалісти господарства.

Для розширення поля 
своєї діяльності «прожек
тористи» створили в кол
госпі чотири пости — на 
фермах № 1 та № 2, в 
тракторній бригаді то ав- 
тогаражі. На щомісячних 
засіданнях штабу «Ком
сомольського прожекто
ра» ми часто заслуховує
мо керівників цих ланок

«КП». Так, нещодавно зві
тувала про роботу «про
жектористів» на фермі 
Антоніна Вишко. Нама
гаємось не випустити з-під 
контролю роботу кожно
го з семи членів штабу. 
Вважаємо, що така ви
могливість і оперативність 
дозволила нам завоювати 
авторитет серед молоді 
колгоспу, дала можливість 
добитйсь дієвості кож
ного виступу «Комсомоль
ського прожектора».

Нині перед нами відпо
відальне завдання — зро
бити все, щоб господар
ство зібрало врожай без 
втрат. Перевіряє/ло го
товність техніки до жнив. 
І не тільки виябляємо не
доліки, а й допомагаємо 
їх ліквідувати. Адже в 
цьому, насамперед, вба
чаємо свій найперший 
обов'язок.

С. НАГА ГАНСЬКА, 
начальник штабу «Ком
сомольського прожек
тора» колгоспу «Пере
мога» Вільшанського 
району.

МИ—ЗА
. /

У травні молоді хлібороби нашого 
господарства доручили мені підпи
сати договір на змагання за високо
ефективне використання сільськогос
подарської техніки із комсомольсько- 
молодіжною тракторною бригадою 
колгоспу імені Ватутіна Кіровоград
ського району.

У договорі є пункт про експлуата
цію комбайнів без капремонтів 
протягом амортизаційного періоду. 
Вже у другій декаді червня всі ком
байнери доповіли: степові кораблі 
готові до виходу в поле, якість ре
монту — висока!

Питання готовності збиральної тех
ніки до жнив ми обговорили на кол<- 
сомольських зборах, на яких ознайо
милися із листом двічі Героїв Соціа
лістичної Праці О. В. Гіталова та 
П. П. Ведути, Героїв Соціалістичної 
Праці Л. Й. Шліфера та А. К. Куцого 
до молодих жниварів Кіровоград
ської та Одеської областей. Черво
ною ниткою на зборах пройшла дум
ка про високу якість, ефективність 
роботи жниварів на хлібному полі. 
Досвід минулих років показав, що

РЕКОРДИ
відтоді, як почали використовуватись 
нові, потужні комбайни, значно під
вищився добовий намолот. Рекорди 
не раз перекривалися. Намолот у 
2 тисячі центнерів зерна за добу 
«Нивою» чи «Колосом» став звичай
ним і в нашому районі. Рекордного 
виробітку минулих років добивалися 
комбайнери із колгоспу імені Сверд
лова А. Проценко та В. Хлебников, 
брати Павло та Григорій Назаренки 
із колгоспу імені XXI з’їзду КПРС. 
Такі рекорди ще не стали нормою 
для есіх. Ось і постає сьогодні питан
ня: досвід передовиків має стати 
надбанням кожного, а жнива першо
го року десятої п’ятирічки — жнива
ми рекордів масових. В умовах на
шої бригади вже думаємо про перші 
жнивні дні. Щоб уже напочатку ви
робіток на «Ниву» і «Колос» став ре
кордним.

В. СЕНДЗЮК, 
групкомсорг комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади 
колгоспу імені Кірова Бобри- 
нсцького району.
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БЕСІДУ ВЕДЕ 
ПРОФЕСОР

А. М. БІРМА»

„ТМІолодий комунар“

ЗИ»Й 
через п’ять
років

В одній канадській газеті де
який час тому появилася стаття 
під сенсаційною назвою «Секрет
на зброя Росії». Але мова йшла 
там про... планування народного 
господарства. Аналізуючи успіхи 
радянської економіки і зіставляю
чи їх із ситуацією на Заході, жур
наліст писав, то вся річ у засто
суванні методів планування, не ві
домих Заходові.

Що ж, планування економіки 
справді могутня підойма забезпе
чення її ефективності, але це не 
зброя і тим більш не секретна. В 
нашій країні видано сотні книг з 
планування, в наших вузах на
вчаються цього мистецтва і науки 
тисячі зарубіжних студентів. Ра
дянські спеціалісти як консуль
танти охоче передають нагромад
жений нашою країною досвід усім 
країнам, які стали на шлях про
гресивного розвитку. Водночас ми, 
природно, пишаємося тим, що на
ша країна була піонером у галузі 
впровадження планування. Ось як 
сказав про це на XXV з'їзді КПРС 
Л. І. Брежнєв: «Наша країна пер
шою стала на шлях планового ке
рівництва економікою. Цього 
складного мистецтва у пас вчи
лись і вчаться десятки інших дер
жав. Але і перед нами тепер по
стало завдання піднести рівень 
планової роботи, привести її у 
відповідність з новими масштаба
ми і обличчям нашого господар
ства, з новими вимогами часу».

Кожний колектив, незалежно 
від того, великий він чи малий, є 
підприємством: заводом, фабрикою, 
шахтою, будовою, радгоспом, ав
тогосподарством чи магазином, —

кожний колектив працює нині над 
розрахунками плану па наступні 
п’ять років. Якими ми будемо в 
1980 році?

Почати необхідно з людей — з основ
ної продуктивної сили суспільства. На 
XXV з’їзді партії зазначалося, то 
діючі лідприемсгва не повинні оріен- 
гуватнея на приріст кількості робітни
ків та службовців, що приріст продук
ції треба забезпечити при наявних 
штатах, а в багатьох випадках слід 
передбачити вивільнення кадрів для 
використання їх на нових підприєм
ствах, у східних районах країни, які 
широко освоюються в новій п’ятирічці, 
в Нечорноземній зоні європейської час
тини Союзу. Основний шлях — механі
зація праці, автоматизація виробничих 
процесів. Ось і належить розібратися, 
починаючи з бригади, дільниці: іцо 
треба механізувати. автоматизувати? 
Хто цс зробить? Які потрібно кошти? 
Де їх узяти? Хто і як. у які строки 
організує і проведе дані роботи?

Зрозуміло, бригада чп навіть цех у 
Держбанк по позичку не звернуться і 
в державний бюджет по асигнування 
теж. Мова йде про інше: ніхто краще 
від самих працюючих ие знає всіх 
внутрішніх резервів, які ще не повніс
тю пущено в хід. А починати, природ
но. треба з внутрішніх можливостей: 
у держави багато потреб, і розрахову
вати на «загальнонародну кишеню» 
можна лише тоді, коли використано 
внутрішні резерви.

Але питання про кадри не зводиться, 
зрозуміло, лише до кількості працівни
ків. Треба подивитися професійний і 
кваліфікаційний склад. У багатьох іа- 
лузчх істотно зміниться склад продук
ції, запроваджується нова технологія. 
Чіі готові до цього паші кадри? Чого 
додатково їх слід павчнти?

Необхідність підвищення квалі
фікації додатково підкреслюється 
тим, що десята п’ятирічка, як ві
домо, п’ятирічка ефективності і 
якості. Висока якість вимагає ви
сокої кваліфікації. І тісного спів
робітництва з наукою — праців
никами вузів і технікумів, науково- 
дослідницьких інститутів і лабора

_____ . ___ _ _ __  в ЛИПНЯ

торій. У газетах опубліко
вано багато договорів про 
творче співробітництво вче
них і підприємств. Але та
ких договорів повинно бути 
н багато раз більше, і го
ловне—не відкладати вико
нання договірних зобов’я
зань на майбутнє. Десята 
п’ятирічка вже почалася!

Говорячи про механізацію 
трудомістких робіт, я хочу спе
ціально спинитися на праці 
службовців. їх у нашій країні 
багато мільйонів чоловік. Бага
то з них пишуть від руки, 
копії знімають ( допомо
гою друкарських машинок, 
пошту конвертують дідівським 

способом, іноді годинами шукають в 
архіві потрібний документ... Оснащен
ня підприємств, організацій та уста
нов сучасною оргтехнікою — надзви
чайної ваги завдання.

Органічною частиною плану є план 
соціального розвитку колективу. На
вчання. участь в управлінні, організа
ція дозвілля, поліпшення побутового 
обслужування та інші розділи плану 
соціальної о розвитку, як зазначалося 
в рішеннях Центрального Комітету 
партії, повинні бути такими ж кон
кретними і обов'язковими, як і інші 
частини плану.

Вінчає розділ плану про кадри зав
дання но зростанню продуктивності 
праці., В цілому по промисловості за 
1976—1!|80 роки продуктивність праці 
повніша зрости на 30—34 проценти, в 
будівництві — на 29—32, в сільському 
господарстві — на 27—30. на залізнич
ному транспорті — на 18—26 процентів 
і т. д. Але цс — в середньому. Тут 
маються на увазі н підприємства, що 
стають до ладу, яким доводиться про
тягом певного періоду часу освоювати 
проектні потужності усувати недороб
ки. Діючі ж підприємства, очевидно, 
повинні добиватися внших результа
тів. Ось і необхідно старанно, по зер
нині збирати все цінне, що нагромад
жено в багаторічній боротьбі нашого 
народу за зростання продуктивності 
праці.

Нагадаю читачам про досвід інже
нера Ковальова; ми говорили про 
нього в одній з попередніх бесід. Суть 
системи т. Ковальова в тому, що «від
бираються» у різних робітників найпе- 
редовіші процеси праці: одні* швидше 
встановлює і закріплює деталь у вер
статі. другий працює па швидшому 
режимі, третій швидше здійснює про
міри... Зведена карта операцій * 
ОПТИМАЛЬНОЮ. На її основі йде на
вчання всіх робітників передових при
йомі* праці.

На XXV з’їзді КПРС говорилося, що 
ремонтна справа вкрай розпорошена, 
багато кустарщини, втрат. Чому б рай
комові, міськкомові ВЛКСМ не підка
зати, як централізувати • межах міс
та, району ремонт і виготовлення ін
струменту, запасних частіш, фасуван-

ня товарів для магазинів, організацію 
прокату приладів та інші заходи, спря
мовані на ліквідацію «натурального 
господарства», про яке ДУж 
сказано у Звітній доповіді ЦК парти 
з’їздові?..

Третя складова частина процесу ви
робництва — матеріали, паливо, елек
троенергія. Цс. як кажуть о»л,"’’р* 
номи. уречевлена праця, тобто праця, 
вже втілена в матеріальних цінностях. 
Матеріали та інші предмети праці 
становлять майже •*/,. усіх витрат ви
робництва. П'ятирічний план вимагає 
всебічної економії матеріальних ресур
сів, зрозуміло, не на шкоду якості ви
робів.

Давайте подивимось планові норми 
виграти і фактичне використання ма
теріалів, перевіримо організацію їх об
ліку і зберігання, розберемося а при
чинах браку та переробок. Поряд з 
основними завданнями подумаємо... 
про протікаючі крани, невимкнуті вдень 
лампочки, спалювані ящики з-під то
варів, спецодяг, то викидається, про 
деталі, які можна і треба відновлю
вати.

У роботі по складанню проекту п’я
тирічного плану на підприємстві, ду
мається. найголовніше — -»алучіпн до 
цієї справи якомога більше людей, я 
сказав би — всіх. Тільки без форма
лізму. не для «галочки». Хай кожний 
займається тим, що особисто йою
хвилює: одного — сган-мпще з вина
хідництвом, другого — безладдя в 
їдальні, третього — нечіткість органі
зації праці. Чим більше умов, чим 
жвавіше обговорення, чим ширші за
думи, тил краще.

Не обов’язково, щоб усе було прий
нято. Сам процес обговорення не менш 
важливий, ніж його результат.

і, звичайно, треба використати здо
буті нами знання з економіки. Для то
го ми її й вивчали. Що таке ефектив
ність? Яка раціональна структура ро
бочого часу? Як установлювати норми 
виробітку і т. п.

Окрім, так би мовити, терито
ріального обговорення плану — 
по дільницях, цехах, корисно ор
ганізувати обговорення і по про
фесіях. Зібрати науково-технічну 
конференцію конструкторів, а по
тім технологів, а потім постачаль
ників... Така «перехресна» робота 
може дати багато що.

II}’ й, звичайно, використання 
всіх засобів агітації і пропаганди: 
плакати, доповіді, бесіди і лек
ції, вечори в клубі, перегляд кіно
картин, зустрічі з науковими пра
цівниками. Все це, очевидно, тре
ба включити до плану роботи ко
мітету комсомолу по розділу: 
«Робота над г.роектом десятої п’я
тирічки».

Ю7в року ______ _

ЗАКОН ПРО ТЕБЕ

ПРАВО

ВІДПУСТКУ
Консультації дав член 

судової колегії у цивільних 
справах обласного суду,

Б. М. ЛИТВИНЕНКО.

«Скоро минає 10 місяців як 
я, закінчивши школу, почала 
працювати. Незабаром у ме
не відпустка. Розкажіть. буЛ 
ласка, про те, як вона надає
ться, що потрійно для офорц. 
леїиія відпочинку?

В. ДЕРЕВ’ЯНКО».
м. Гайворон.

Ц а ф о т о: під час перерви про досвід роботи трактористів тракторної бригади колгоспу 
Імені XX з’їіду КПРС Ноіюукраїпського району розповідає двічі Герой Соціалістичної Праці 
О. В. Г1ТАЛОВ.

Фото А. БУДУЛАТЬЄВА.

Свято в’єтнамського
народу

Цієї події в’єтнамці чекали 
давио. І не просто чекали. 
Під керівництвом В’єтнам
ської партії трудящих за неї 
більш як три десятки років 
самовіддано і наполегливо 
боролись мільйони патріотів. 
У Ханої в умовах миру і пов
ної незалежності засідала пер
ша сесія Національних зборів 
об’єднаного В’єтнаму. Сесія, 
в роботі якої брали участь 
492 депутати, обраних у квіт
ні нинішнього року на загаль
них виборах, що відбулися по 
всій країні, вирішила питання 
возз’єднання країни в держав
ному плані, визначила її по
літичний устрій, утворила ор
гани державної влади, прий
няла рішення про герб, прапор, 
столицю. Відповідні пропози
ції президія сесії подала на 
розгляд депутатів. Створено 
комісію по виробленню кон
ституції єдиного В’єтнаму.

Центральною подією в ро
боті сесії став виступ з полі
тичною доповіддю першого 
секретаря ЦК ЇГГВ Лс Зуана. 
Він підкреслив, тцо в ррзуль-

таті ножної і остаточної пере
моги в боротьбі проти амери
канського імперіалізму, за 
національний порятунок в’єт
намська революція вступила в 
новий етап — етап здійснен
ня соціалістичної революції 
по всій країні. «Тільки при 
соціалізмі.—підкреслив, він — 
наша Батьківщина 
не можливість 
ііістю єдиною

діста- 
бути іюв- 

„........ в терито
ріальному відношенні, куль
турній, соціальній, економіч
ній галузях». Доповідач ви
клав програму побудови у 
В’єтнамі в наступні 13—20 ро
ків матеріально-технічної ба
зи соціалізму. Він зазначив, 
що єдиний В’єтнам ітиме 
пліч-о-пліч із соціалістичними 
країнами і народами всього 
світу, які ведуть безустанну 
боротьбу за мир, національну 
незалежність і соціалізм, ак
тивно підтримуватиме бороть
бу народів проти імперіаліс
тичних, колоніалістськнх 
неоколоніалістських сил.

А. БІРЮКОВ,
оглядач ТАРС„

I

ПЕРШИЙ

КРОК —

УСПІШНИЙ

Згідно з статею 74 Кодексу 
законів про працю У PCP псі 
робітники і службовці одер
жують щорічні відпустки ij 
збереженням місця робот« 
(посади) і середнього заро
бітку. Щорічна відпустка на
дається не менш як на 15 ро
бочих днів. Особи, молодші 
18 років, відпочивають один 
календарний місяць.

Крім основної, існують І 
щорічні додаткові відпустки, 
їх надають окремим катего
ріям працівників, зокрема, 
працівникам з шкідливими 
умовами праці і з ненормова-^^' 
ним робочим днем; тим. хто 
працює в районах Крайньої 
Півночі 1 прирівняних до неї 
місцевостях.

Додаткову відпустку пріцд- 
нують до основної.

Закон забороняв замінюва
ти відпочинок грошовою ком
пенсацією і вимагає, щоб час, 
порядок І чергу вииористанна 
відпустки адміністрація за
здалегідь погоджувала а 
ФЗМК. Неповнолітні в усік 
випадках мають право корис
туватись відпусткою влітку.

Надання відпустки частина
ми в різний час і відкликан
ня на роботу без згоди пра
цівника не дозволяється.

Закон переліковує допусти
мі випадки, коли відпустку 
можна перенести на інший 
строк в поточному році або 
иа наступний рік. Остапи» 
можливе у всякому разі за 
згодою працівника і за погод
женням з ФЗМК. Не можна 
переносити її на наступний 
рік особам молодше 18 років 
і працівникам з шкідливими 
умовами праці.

На Кіровоградщіші багато механізаторів, які по-господарськи 
доглядають техніку, які активно включилися у рух за подовжен
ня піку маниш. Нещодавно кращі з кращих, ті, що експлуатують 
трактори весь амортизаційний період без капітального ремонту, 
зібралися на нараду па обласній дослідній сільськогосподарській 
станції. Серед учасників наради і молоді трактористи, які підтри
мали ініціативу членів передових комсомольсько-молодіжних 
тракторних бригад Олександрійського. Новоукраїнського та Улья
новського районів — експлуатувати сільськогосподарську техніку 
весь амортизаційний період без капітального ремонту. Молоді 
трудівники доповіли старшим товаришам про результати змаган
ня у першому півріччі.

Учасники наради розробили заходи по поліпшенню використан
ня і експлуатації сільськогосподарських машин у раки десятої 
п’ятирічки, у відповідь на лист Генерального секретаря ЦК КПРС 

товариша Л. І. Брежнєва передовим механізаторам країни заві
рили про гоїоиність за 8—10 робочих днів зібрати ранні зернові.

Забороняється не надавати 
працівникам відпустки про
тягом двох років підряд.

За перший рік роботи в'иЯ 
пустку одержують робіній мЭ 
і службовці, які безперервілг 
пропрацювали на даному під
приємстві' 1! місяців.

При переведенні на інше 
підприємство працівник не 
втрачає право на відпустку, 
якщо він не. отримав конііен* 
сацію на попередньому зфе1 
роботи.

Для того, щоб піти у в1}- 
пустку, треба написати на їй ’ 
керівника підприємства (цМЙ 
чи установи? відповідну за-иь

Протягом двох днів, 29—30 черв
ня, у столиці ПДР проходила кон
ференція комуністичних і робітни
чих партій Європи. її учасниками 
були керівні діячі 29 компартій євро
пейських країн — люди, які при
святили все своє життя боротьбі за 
права трудящих, за новий справед
ливий суспільний. порядок, за 
справді міцний мир між народами.

Тепер, колії конференція успішно 
завершила свою роботу однос гай
ним прийняттям підсумкового до
кумента «За мир, безпеку, співробіт
ництво і соціальний прогрес в Євро
пі», особливо ясно видно повний 
провал розрахунків наших ідейних 
противників, які пророкували невда
чу конференції і навіть твердили, 
ніби її не вдасться відкрити.

Конференція переконливо пока
зала, з якою високою відповідаль
ністю комуністичні партії підходять 
до проблем, що хвилюють народи 
Європи. У виступах всіх учасників 
форуму в Берліні, в підсумковому 
документі, прийнятому конферен
цією, народам Євроііи запропонова
но шляхи просування до нових го
ризонтів миру і соціального про
гресу.

З центрі уваги учасників- конфе
ренції, в центрі уваги громадськос
ті всіх країн світу була промова

Під прапором єдності
ків конференції, широкий відгук 
міжнародної громадськості.

Підсумковий документ, прийнятий кой- 
фс-рснцієїо« містить не тільки серйозну 
марксистсько-ленінську характеристик’ 
стану справ у Європі, а й спільно ви
значені цілі боротьби. В їх числі — по
глиблення процесу розрядки шляхом ; 
здійснення ефективних заходів по роз
зброєнню і зміцненню безпеки в Європі, 
•изречения фашизму, захист демокра
ти і національної незалежності, роїєіг 
ток взаємовигідного співробітниці»’, 
краще взаєморозуміння між. народами. 
«Можна сказати, що ми спільно наміти- 
І” ^?роши^. маР,иРУТ для руху вперед" 
“РеР<‘Д До Європи миру, безпеки, співро- 

‘ соціального прогресу». - 
наЛ\?иичИИі *• Брежнєв, виступаюча 
гі влаштованому ЗО червня ’Берлин ЦК ЄЄ ПН на честь делегації 
братніх партій.

Учасники конференції одностай
но заявили, що комуністи розвива- 
тіі.муть своє інтернаціоналістське, 
• оварнське, добровільне співробіт* 
ннцтво і солідарність на основі ве
ликих; ідей Маркса, Енгельса і Ле- 
іііна. Успішне завершення конферен- 
..„в .СРЛ1НІ палко вітають усі ра- 
Європи в”х"к„'грол" 8СІХ 

і чи» всіх країн світу.

В. І

глави делегації КПРС, Генерально
го секретаря ЦК КПРС Л. І. Бреж
нєва. У цій промові, надзвичайно

• яскравій і аргументованій, дається 
глибокий аналіз сучасного станови
ла в Європі і світі, розглянуто го
ловні проблеми боротьби за таку 
Європу, яка б перестала бути дже
релом найстрашніших воєн в істо
рії людства. «Європейський дім 
став тісним і вогненебезпечним до 
краю. Немає і не буде пожежної 
команди, здатної погасити вогонь, 
якщо вже вів справді спалахне, _
підкреслив Л. І. Брежнєв. — Справ
ді, мир став для Європи і європей
ців життєвою необхідністю. Тому 
мн, комуністи, носії найбільш гу
манного, життєстверджуючого сві- 
тоїляду, вважаємо, що тепер, біль
ше, ніж будь-коли, важливо г.ро- 
класти шлях до воєнної розрядки 
спинити гонку озброєнь». Висловле
ні в промові глави делегації КПРС 
конкретні пропозиції, спрямовані 
Євпопі"изЄПНЯ вое1,ної небезпеки в 
л зя Їа • ПРИП,1ИЄН"Я виснажливої 
ЇЇиеЯ ҐО,1КИ озброєнь, виклн-

“ схвалення і підтримку участі-

краї

■ <#
ГОНЧАРОВ. ? 

(ТАРЕ). »
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НА ТРИБУНАХ стадіону — зін один. 
Хоч є місце для тисяч. А на бігових 

доріжках — 1 20 юнаків та дівчат. Йшов 
робітник вулицею, почув постріл з суд
дівського стартовика й завернув на ста
діон. І раптом впізнав тоеаришів-чер- 
зонозорівців з сусіднього цеху. Цікаво: 
як же вони сьогодні пробіжать? Так і 
не дізнався — то був останній старт... 

-— Ти любиш легку атлетику?
— Більше — гімнастику.
— І тренуєшся?

— Ні, вже пізно — мені двадцять два. 
Щоб стати майстром спорту, треба 
було починати школярем...

8 хлопця — безнадія: «на стадіон 
запізнився, хорошим спортсменом вже 
стати не може...»

Винен в цьому він 
підвели? Може не було 
про ці змагання? Афіша

сам чи може його 
повідомлення 
є — одна-од-

й гірше дралляєт^с я — нагороди вруча
ються не одразу після змагань, а через 
інструкторів по спорту. А вшанування 
чемпіона за всіма ритуалами — це теж 
пропаганда.
и ОМУ, скажімо, в Ульяновському ра

йоні популярні поєдинки допризов
ників на призи Героя Радянського Сою
зу Архипа Маніти? На них — від стар
ту до фінішу—все цікаво. Тут і відві
дання музею Героя, і розповідь про 
його подвиг, і про школу його мужності. 
Призи переможцям вручають не органі
затори змагань, а сама мати героя, його 
син, який теж став відмінним воїном. 
Ефект від цих поєдинків очевидний: 
з кожним роком на старти виходить все 
більше і більше спортсменів, поміря
тися майстерністю з вісімнадцятирічни
ми хочуть їхні молодші товариші, і 
хто повернувся додому з армії.

ТІ,

ГПО НА МАРШІ

емблема?
погоду“

Чи робить

Пропаганда фізкультури і спорту

нісінька, а безлюдному закутку на щиті 
біля аходу на стадіон. Цікавить тебе, 
що в неділю на стадіоні — заверни за 
провулок — ось тобі послуга міського 
спорткомітету і авангардівців Кірово
града—сіренька афіша.

І А як же з гімнастикою? Навіть това- 
I риші впевнені: пізно! Та ось приклад. 

Аджат Ібадулаєв почав займатися гім
настикою, коли йому було 25. І став

З чемпіоном СРСР, до 43 років зали- 
I шаючис» одним з найсильніших гімнастів 
І країни.

Коли ми повідомили про це шануваль- 
| никові гімнастики, він здивувався.

А якби почув про це в клубі на ве
чорі спортивної слави чи в цеху від ін- 

I структора по спорту? Та резмова на 
' теми пропаганди фізкультури і спорту 

буле більш, ніж оригінальна:
(І — Кожен повинен стати значківцем 

ГПО. Звільняються лише ті, хто часто
З ходить -до лікаря.

Планувалось, правда, прочитати для 
1 ---- ---------- -------... спорту В-

як старту- 
може, те- 
молоддю 

3. Іпатова. 
Не треба багато часу на розмови. Вете
ран переконаний: якщо кожному з нас 
щодня пройти жваво 10 кілометрів — 
вже й не треба спеціальних вправ — лю
дина бадьора.

Не запросили молодь на стадіон, 
не відкрили їй всі «кольори» значимості 
спорту, І це вже серйозне упущення. 

Інколи, під час організації змагань 
ніби й все передбачили — забезпечена 
масовість, добре впорядкований спор
тивний комплекс, рекорди вже, дивись, 
Є. Та, виявляється, знову не все проду
мали до кінця — на стадіоні не було 
справжнього сєята: оркестр вважали 
зайвим, на виготовлення емблеми для 
кожної команди (особливо це має зна
чення під час стартів школярів) не 
вистачило часу. Про те, щоб досягнен
ня чемпіонів захопило інших, — не под
бали — погасло світлове табло, не пра
цював інформаційний центр. А то ще

з важкої 
час прово- 
про досяг- 
і власним

ЧЕМПІОНИ
З КІРОВОГРАДЩИНИ

РОЗГІН
ВАЛЕНТИНИ
МИХАЙЛЕНКО

\|/ИТЕЛЯМ Світловод- 
ська не раз доводи

ться спостерігати, як ву
лицями міста, обганяючи 
вітер, мчить мотоцикл, 
який веде дівчина у мілі
цейській формі. Це — мо
лодший інспектор відділу 
позавідомчої охорони, 
старшина міліції Валенти
на Михапленко.

Ще навчаючись у шко
лі, дівчина захопилась 
спортом. Вона брала 
участь в обласних та рес
публіканських змаганнях 
з легкої атлетики — штов
хала ядро, метала спис, 
не раз виборюючи призові 
місця. Струнка, фізично 
загартована, дужа, Валя, 
як правило, набагато ви
переджала своїх супер
ниць.

Та досягнуті рубежі 
вже не задовольняють 
комсомолку. Вона мріє 
про мотоциклетні гонки. І 
це бажання привело Валю 
у спортивно - технічний 
клуб Світловодського мі
ського комітету ДТСЛЛФ,

де вона успішно закінчила 
курси мотоциклістів. На 
«Яві-500» вона віртуоз.

І знову Валентина Ми- 
хайлеико не може заспо
коїтись на досягнутому. 
Для неї — жити, значить, 
весь час добиватись чо
гось нового, і комсомолка 
вчиться. Па цей раз на 
курсах шоферів. Закінчив
ши їх, вона хвацько во
дить автомобіль, викли
каючи заздрість у досвід
чених майстрів цієї справи.

Нинішній рік — особли
вий в житті спортсменки. 
На міських змаганнях з 

.автомобільного багато
борства вона завоювала 

перше місце, ставши чем
піонкою Світловодська. 
їй випала нагода міряти
ся силами із своїми су
перницями у Кіровограді.

До програми обласних 
поєдинків входили фігур
не водіння автомобіля, 
їзда на економію пально
го, стрільба з дрібнокалі
берної гвинтівки і грана
тометання.

У гострій боротьбі на 
автомобілі «Жигулі» серед 
жінок перше місце вибо
рола Валентина Мнхай- 
ленко.

Нині дівчина готується 
до республіканських зма
гань.

Світлоиодська.

су-

М. ВЕНЦКОВСЬКИЙ, 
наш громадський 
кореспондент.

НА ПРИЗ КЛУБУ «ШКІРЯНИЙ М’ЯЧ»

ПОПЕРЕДУ ФІНАЛ
В Кіровограді на стадіонах «Зірка» і «Піонер» про

ходять зональні республіканські змагання з футболу 
на призи клубу «Шкіряний м’яч». У перших трьох 
турах успішно грали паші земляки з молодшої і се
редньої вікових груп. Представники кіровоградських 
ЖЕКів № 5 і № 3 (команди «Чайка» та «Юність») 
перемогли своїх ровесників з Одеської, Херсонської 
та Кримської областей. Залишилося зіграти останній 
тур, в якому юні кіровоградці зустрінуться з ровес
никами з Миколаєва. Цей матч і вирішить кому з 
них грати у республіканському фіналі.

В. ШАБАЛІН.
фото: момент зустрічі кіровоградці» і херсонців. 

Фото М. ТЕРН/\ВСЬК()ГО.

3 стоп

ЮНІСТЬ
КРАЇНИ

ЛЬВІВ. З липня тут 
почалися змагання за
ключного етапу XIV всесо
юзної Спартакіади школя
рів. З усіх братніх респуб
лік, а також міст Москви 
і Ленінграда з’їхалися на 
неї понад 6 тисяч юних 
спортсменів—значно біль
ше, ніж на будь-яку з по
передніх. Вони змагатиму
ться в 20-ти видах спорту.

Місто надало учасникам 
змагань найкращі спор
тивні зали, стадіони, водні 
басейни, ігрові майдан

чики.
Змагання школярів краї

ни стануть оглядом резер
вів радянського спорту пе
ред Олімпійськими іграми 
1980 року в Москві. їх де
віз -г «Олімпійці серед 
нас». Він не випадковий. 
Саме з всесоюзних шкіль
них спартакіад у великий 
спорт прийшло багато ви
датних його майстрів.

У перший день Спарта
кіади почалися попередні 
ігри футболістів і змагання 
плавців.

частіше.

І

оформити 
самі при-

заводчан лекцію «Розвиток 
СРСР», але давно. Ще тоді, 
вав новий комплекс ГПО. То, 
гер запросити на зустріч з 
першого значківця заводу П. IS. 0 Л G ••• »

В ПЛАВАЛЬНОМУ БАСЕЙНІ ДІОСШ ОБЛСПОРТКОАПТЕТУ.

Ж” .

Ми часто говоримо про ефективність 
лекційної пропаганди. Чому тут нерідко 
прочерки? В першу чергу через те, що 
не продуманий підбір лекторів, пропа
гандистів. Виходить на трибуну комсо
мольський активіст, який, може, добре 
розуміється в економіці сільського гос
подарства, в атеїзмі. А про спорт — од
ні загальні фрази: треба тренуватися, 
виробнича гімнастика — для бадьорості. 
А дайте слово молодому спеціалістові, 
який став чемпіоном району 
атлетики, який свій вільний 
дить на стадіоні. Він скаже 
нення радянських олімпійців
прикладом буде кликати молодь.

А чи багато треба зусиль, щоб була 
гласність? Вчительці фізкультури Кірово
градської СШ № 5 Л. М. Коляді досить 
було провести вечір спортивних висот, 
щоб всі школярі взнали про досягнен
ня всіх спортсменів-розрядників. І піс
ля цього в спортивних секціях з’явились 
учні, які ще вчора займалися спортом 
лише на уроках фізкультури. Варто було 
викладачеві фізвиховання машинобудів
ного технікуму М. С. Викову 
«Екран ГПО», як початківці 
йшли з проханням:

— Хочемо тренуватися
Бо їм хотілося стати якнайшвидше по

ряд з чемпіонами.
Не рідко критика адресується комсо

мольським працівникам, фізкультурним 
активістам, а замість конкретних дій — 
виправдання.

Кіровоградці:
— Щитів з оголошеннями не можемо 

поставити, бо забороняє архітектор міс
та.

Добровеличкіиці:
— Як пропагувати, коли немає спор

тивних споруд?
Ні, бракує ініціативи і творчості. Проб

лема буде розв’язана, якщо відповідаль
ний працівник по-діловому скаже: ми 
відповідаємо за цю справу.

В. ГОЛУБ, 
завідуючий відділом^ спортивної 
та еборонно-масової роботи обко
му ЛКСМУ,

«О поле,

В замітці під таким за
головком («Молодий ко
мунар», N2 54 від 6 трав
ня ц. р.) йшлося про під
готовку футбольного поля 
спортклубу «Зірка» до 
чергових ігор XXXVIII 
чемпіонату країни серед 
команд другої ліги класу 
«А». Як повідомив редак
цію заступник голови 
правління спортклубу «Зір
ка» Г. 3. Рудинський, піс
ля минулорічного чемпіо
нату були вжиті необхідні 
заходи для благоустрою 
футбольного поля: підсип
ка грунту, підживлення 
і підсів газонних- трав. 
Щоб не пошкодити зеле
ний килим поля, навіть 
був перенесений перший 
матч (3 квітня). Але че
рез погані погодні умови 
під час наступної гри 
(7 квітня) газон був зіпсо
ваний. Задощило і в дні 
чергових матчів: в центрі 
поля, на штрафних і воро- 
тарських майданчиках тра
ву витоптали. Знову ве
лось поновлання п шіод- 
женого газону. ! зараз все 
робиться, щоб поле мало 
належний вигіяд. . Але є 
ускладнення, бо відсутнє 
тренажне обладнання. І 
вода після дощу довго 
залишається на поверхні 
трав’яного покриття.

Тепер зроблена потріб
на документація і веде
ться підготовка для ре
конструкції футбольного 
поля. Всі заплановані ро
боти почнуться у серпні і 
будуть виконані до кінця 
поточного року.

Редактор
М. УСПАЛЕНКО.
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ДИРЕКЦІЯ.
Олександрійська 
середня 
ш кола- в н тер н ат

ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
ДО 1-10 КЛАСІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

запрошують

К ременчуцьке 
середи«; міське 
професійно-технічне 
училище № 16

(Кі ровоградськн іі 
технікум о 
радянської торгівлі
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА ДЕННИЙ ВІДДІЛ
НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує фахівців для системи державної торгів
лі за такими спеціальностями:

технологія приготування їжі, товарознавство та орга
нізація торгівлі продовольчими товарами, товарознав
ство та організація торгівлі промисловими товарами.

До технікуму приймають осіб віком до 30 років:
на технологічне відділення — з освітою за 8 класів 

'(строк навчання — 3 роки і 6 місяців);
на товарознавче відділення — осіб, що мають освіту 

за 8 і 10 класів (строк навчання — відповідно 3 і 2 
роки).

Осіб, нагороджених по закінченні школи Похвальною 
грамотою або золотою медаллю, зараховують до техні
куму без вступних екзаменів.

Приймання документів: до груп па базі восьмирічної 
інколи — з 1 червня по 31 липня, до груп на базі серед
ньої школи — з 1 червня по 14 серпня.

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня, у два потоки. 
Вступники складають екзамени: 
до груп на базі 8 класів — з російської (української) 

мови (диктант), математики (усно);
до груп на базі 10 класів — з російсько; (української) 

літератури (твір), хімії (усно).
До заяви на ім’я директора слід додати свідоцтво 

(атестат) про закінчення школи (оригінал), чотири фо
токартки (3X4 см), довідку про стан здоров’я (форма 
№ 286).

Паспорт, військовий квиток, свідоцтво про народжен
ня пред’являти особисто.

При закладі працює їдальня. Стипендію учні одержу
ють па загальних підставах.

При технікумі є заочний відділ, що готує фахівців 
згаданих вище спеціальностей без відриву від виробни
цтва. Приймають осіб, які мають практичний стаж ро
боти в торгівлі та освіту за 10 класів.

Строк навчання: на технологічному відділенні— 
ки і 6 місяців, па товарознавчому — 2 роки.

Адреса: м. Кіровоград-12, вул. Василвни, 5.

оголошує набір учнів
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на спеціальності: електрослюсар, газоелектрозвар
ник, слюсар механоскладальних робіт, слюсар по ре
монту автомобілів, електрозварник арматури з умін
ням працювати на автоматах контактного зварюван
ня, електрозварник, машиніст баштових кранів, 
столяр деревообробних виробництв, хлібопекар з 
умінням працювати тістоводом і на тістообробній 
машині — приймають випускників восьмирічних 
шкіл, строк навчання — 3 роки. Одночасно учні здо
бувають середню освіту. Випускники одержують 
диплом про закінчення училища та атестат про се
редню освіту;

кранівник козлових і мостових кранів, електро
зварник, формувальник залізобетонних виробів і кон
струкцій, кранівник портальних кранів — строк на
вчання — 1 рік. Приймають юнаків і дівчат, що ма
ють середню освіту.

Учнів забезпечують гуртожитком, обмундируван
ням і триразовим харчуванням. Час навчання в учи
лищі включається о загальний стаж.

Особам, що .мають середню освіту, звільненим у 
запас із лав Радянської Армії, зарахованим до учи
лища на спеціальність «Формувальник залізобетон
них виробів і конструкцій», виплачують стипендію— 
70 карбованців на місяць.

Тих. хто закінчить училище з відзнакою, при їх
ньому бажанні, направляють для дальшого навчан
ня у вищі її середні учбові заклади без стажу обо
в'язкової роботи

Під час виробничого навчання учням виплачують 
33 проценти їхнього заробітку.

Вступники подають заяву, автобіографію, паспорт 
або свідоцтво про народження, свідоцтво або атестат 
про освіту, характеристику, довідки з місця прожи
вання і про склад сім'ї. 6 фотокарток (3X4 см), ме
дичну довідку (форма № 280).

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: м. Кременчук Полтавської облас

ті, Занасип-Ї. вул. Ярмаркова, 9, МСПТУ-16. Телефо
ни: 2-33-47, 299-94-46.

Олександрійське міське 
професійно-технічне 

училище № 5
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК
водськ, Кіровоград, Дн1> 
пропетровськ, Кривий Ріг« 
Запоріжжя. і

Учні перебувають нО 
повному державному за'-' 
безпеченні. Іногородніх 
забезпечують гуртожит
ком. При проходженні ви-і 
робничої практики учні 
одержують 
заробітку.

При училищі 
школа робітничої 
(9—10 кл.).

Початок занять 
ресня 1976 року.

Вступники подають зая-» 
ву на ім'я директора, ав
тобіографію, паспорт чи 
свідоцтво про народжен
ня, документ про освіту, 
довідку з місця прожи
вання і про склад сім’ї, 
характеристику зі школи, 
6 фотокарток розміром 
3X4 см.

Документи, приймають у 
канцелярії училища.
Адреса училища: м. Олен* . 

сандрія, селище Димитро- 
ве, вуп. Трудрезєрвів, 23,

НА 1976—1977
НА ТАКІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

муляр, 
тесляр, 
штукатур, 
муляр-монтажник, 
штукатур • лииювальник- 

плчтковик,
машиніст автогрейдера, 

автоскреперв,
машиніст екскаватора, 
машиніст бульдозера, 

скрепера, грейдера при
чіпного,

машиніст компресора 
пересувного з двигуном 
внутрішнього згоряння та 
електродвигуном,

слюсар-сантехнік.
Строк навчання: на базі 

10 класів — один рік, на 
базі 8 класів — І—2 роки.

До училища приймають 
юнаків і дівчат віком 15— 
20 років з освітою за 8— 
10 класів. Воїни, звільнені 
в запас, одержують сти
пендію в розмірі 75 кар
бованців на місяць і на
вчаються 8—10 місяців.

Випускників училища
направляють на роботу в 
Олександрію, Світло-

33 проценти.
І

працює 
молоді

З 1 ве-о

ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградська 
рад іотех в іч в а школа 
ДТСААФ

Вступники подають заяву 
на ім'я директора, свідо
цтво про народження (ори
гінал), довідку з місця про
живання, довідку з місця 
роботи батьків, медичну до
відку про стан здоров’я, 
довідку про епідоточення, 
особову справу учня.

Навчання в школі веде
ться українською мовою. 
З іноземних мов вивчаю
ться англійська й німецька.

У 9—10 класах запровад
жено виробниче навчання 
за спеціальностями: для

дівчат — машинопис-стено- 
графія, для хлопців — ав
тотракторна справа.

Школа розташована в се
лищі Пантаївці, має зручне 
залізничне й автобусне спо
лучення з усіма містами і 
районами області.

Приймання 
проводиться 
неділі, з 8 по

По довідки
канцелярію школи-інтерна- 
ту на адресу: м. Олександ
рія, с. Пантаївка.

ДИРЕКЦІЯ.

документів 
щодня, крім 
16 годину, 
звертатися в

ПРОВОДИТЬ НАБІР НА КУРСИ

РАДІОТЕЛЕГРАФІСТІВ
1 ТЕЛЕРАДЮМЕХАНІК1В
ПО ОБСЛУЖУВАННЮ 1 РЕМОНТУ ТЕЛЕВІЗОРІВ 

(БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА)

Початок занять — 1
серпня 1976 року.

На курси приймаються 
особи з освітою 8—10 
класів.

Для вступу необхідні 
документи про освіту і 
паспорт.

За довідками звертати
ся на адресу: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Карла 
Маркса, 84. Телефон — 
3-11-45. Радіотехнічна 
школа ДТСААФ.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Миколаївський ордена Трудового Червоного 
Прапора кораі»ле$»удівннй інститут 
імені адмірала Є. О. Макарова

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА ФАКУЛЬТЕТИ:

V кораблебудівний, 
машинобудівний, 
електроустаткування 

ден
су-

на такі спеціальності: 

суднобудування і судно
ремонт,

устаткування і технологія 
зварювального 
цтва,

економГка та 
машинобудівної 
вості (спеціалізація — «Суд
нобудівна промисловість»), 

суднові машини і меха
нізми,

суднові силові установки,

виробни-

організація 
промисло-

двигуни внутрішнього зго
ряння,

турбобудування, 
електроустаткування су

ден,
холодильні й компресорні 

машини та установки.
Приймання заяв — з 20 

червня по 31 липня. Вступні 
екзамени—з 1 по 20 серпня.

НА 1976—1977 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Студентів забезпечують 
стипендією згідно з поло
женням. Іногородніх забез
печують гуртожитком.

Заяви і документи надси
лати на адресу: 327000, 
УРСР, м. Миколаїв (обл.|; 
проспект Леніна, 3. Телефон 
4-01-20.

РЕКТОРАТ ІНСТИТУТУ.

Наша лдрєш телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОП КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП. Кіровоград 50, сул. Пуначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня Ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

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

БК 12805. Індекс 61197, Зам. № 275. Тнраж 60 000,

Полтавський
і її ж е н ер н о - б у д і а е л ьн н й 

інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ 
ФОРМ НАВЧАННЯ НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ 

РІК.
Стаціонарні факультет;; готують фахівців з спеці-: 

альиостей: архітектура, промислове та цивільне будів
ництво, сільськогосподапське будівництво, теп.югазо- 
постачання та вентиляція, водопостачання та каналі
зація.

Загальпотехпі пшії факультет веде підготовку без 
відриву від виоо'біпщгва по групах технічних спеці
альностей: будівництво, енергетика, машинобудуван
ня. електроприладобудуваїшл та автоматика, техно
логія продовольчих продуктів, транспорт, економіка.

Заочний факультет готує інженерів-булівельппхій 
без відриву від виробництва Заочна і вечірня форми 
навчання за спеціальністю: промислове та цивільне 
будівництво, вечірня форма — за спеціальностями: 
теллогазопостачання та вентиляція, водопостачання 
та каналізація. і

На навчання з відривом від виробництва приймаю-« 
ться особи віком до .35 років, які мають середню осві
ту, успішно склали екзамени та пройшли конкурсний 
відбір. 1

Вступники складають екзамени на всі спеціальнос
ті, (крім спеціальності «архітектура») — з математи
ки (письмово та усно), фізики (усно), російської мо
ви та літератури або української мови та літератури 
(твір) На спеціальність «архітектура» — з креслен
ня, малювання, математики (усно), фізики (усно}« 
російської або української мови та літератури (твір)'.-

Особи, які закінчили школу з золотою (срібноіоЦІ 
медаллю, або одержали після закінчення середнього 
закладу та середнього профтехучилища диплом 3 
відзнакою, і які складуть екзамен з математика 
(письмово)', а на спеціальність «архітектура» — з ма'- 
люваппя на «відмінно», звільняються від решти екза
менів. )

Прийом заяв на навчання з відривом від виробили-« 7 
тез — з 20 червня по ЗІ липня. • »

Вступні екзамени з 1 по 20 серпня.
Ті. хто вступає у вуз не відразу після закінчешіД 

середнього учбового закладу, як правило, повніші ма
ти стаж практичної роботи не менше 6 місяців за 
кожен рік, коли воші не навчалися. •

На навчання без відриву від виробництва прийма
ються особи без обмеження віку, які мають середню 
освіту, працюють па підприємствах, в установах, кол
госпах, успішно складуть вступні екзамени та про
йдуть конкурсний відбір. І

Вступники складають екзамени з математики 
(письмово та усно), фізики (усно), української або 
російської мові) та літератури (письмово).

Прийом заяв на загаль.чотехнічппй та заочний фа-і 
культет — з 20 квітня по ЗІ липня.

Заяви подавати на ім’я ректора інституту на адре-» 
су: 314601, м. Полтава, Першотравневі!)! проспект, 24« 
інженерно-будівельний інститут, приймальна комісія.

До заяви долаються: документ про середню оспіту 
(оригінал), характеристика, витяг з трудової кшіжкИ 
(для працюючих), медична довідка (форма' 
№ 286) та 4 фотокарточки розміром 3x4 см.

РЕКТОРАТ,
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