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І
 Сьогодні мозолястим узбіччям степового шляху 

ти несеш свою найпершу хліборобську мудрість у 
поле — до людей, які ще змалку навчили тебе люби
ти землю і працю на ній, до машин, що чекають тво
їх рук і професійного хисту. І як не ваблять пахощі 
любистку, солов'їні пісні та замислена просинь річки, 
ти поспішаєш. Бо навсібіч зеленим сяйвом ясніюіь 
колгоспні поля, бо вже видзвонює колоссям жито, 
бо вже пахне хлібом.

Він особливий, цей хліб 1977-го. Особливий тим, 
що рік нашого славного ювілею треба зустріти най
вагомішими здобутками у праці, а значить, молодий 
хліборобе, — найкращим короваєм. Хоч старанно й 
чесно робив ти все для цьо-о дотепер, — не прогай 
ані хвилини сьогодні, щоб у гарячу пооу жнив по
радувати Батьківщину найбагатшим урожаєм. Сам 
розумієш, що довірені тобі комбайн, трактор чи ав
томобіль повинні у ті дні працювати безвідмовно. Це 
значить, що на лінійку готовності всю збиральну тех
ніку маєш право ставити тільки пои відмінній якості 
її ремонту. Не опускай оук, коли тобі ніяк не підшу
кають нових запчастин. Є вихід! У тракторній бригаді 
Героя Соціалістичної Праці Я. Г. Кожухаря колгоспу 
імені Ульянова Добровеличківсьчого району деякі 
зношені деталі комбайнів реставрували і завчасно 
підготували зернозбиральні агрегати до жнивування.

Можна було б навести й інші приклади кмітливос
ті, винахідливості молодих механізаторів у цьому ді
лі, та уроком для тебе, комсомольський ватажок, по- 
Еинна стати сама суть їх — твоочий підхід до справи. 
Адже тільки за такої умови безвихідного становища 
можна уникнути. Це довели на ділі твої колеги з кол
госпів імені Леніна, імені Карла Маркса, імені Фрун
зе Кіровоградського району, які зуміли саме в тако
му напрямку організувати змагання молодих жнива- 
рІЕ на ремонтних роботах. Може тут. як і в багатьох 
інших комітетах комсомолу, уже й ззбули б той день, 
коли на всіх зернозбиральних комбайнах з’явився на
пис «Д-77», коли б обмежили турботу про майбутній 
урожай тільки завчасною підготовкою техніки до 
жнив. Машина має свого господаря. І дуже важливо, 
щоб вистачило насамперед йому наполегливості, 
знань, волі до перемоги у боротьбі за хліб 1977-го. 
Згадаймо відомі рядки з постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи по забезпе
ченню збирання врожаю, заготівель сільськогоспо
дарських продуктів і кормів у 1977 році», які закли
кають широко розгорнути соціалістичне змагання ме
ханізаторів за досягнення найвищої продуктивності 
праці, при високій якості робіт, зобов'язують нас 
зробити все можливе, щоб запобігти втратам зерна 
при його збиранні, перевезенні, зберіганні. Значить, 
не зайве «комсомольським прожектористам» про
вести перевірки якості ремонту техніки. Значить, на 
порядку денному засідання комітетів комсомолу ма
ють бути питання організації трудового суперництва: 
гласність, порівняльність результатів, практичне по
вторення досвіду передовиків і моральне заохочення 
їхньої ударної праці. А чи готові до жнив молоді лек
тори й агітатори, культармійці і працівники побутово- 

■ го обслуговування? Чи смачні обіди готуватимуть 
жниварям, чи завжди буде до хліба добре слово й 
задушевна пісня? Пеоедбачити треба все, пам'ятаю
чи, що найдрібніше упущення може стати найбіль
шим промахом у твоїй роботі. Особливо слід подба
ти про підготовчу зернозбиральних комбайнів для 
роботи у дві зміни. Тож ще раз і ще завітай до шко- 

5 ли, поговори з випускниками — багато з них охоче 
приєднаються до колгоспної сім’ї механізаторів, ко
ли добре знатимуть умови- праці, трудові традиції 
старших, відчуватимуть, що їхніх рук, знань, енергії 
чекає поле. «На рідній землі трудом своїм звеличи
мо любиму Вітчизну!» — нещодавно закликали ви
пускників 10-х класів шкіл міста і району у своему 
зверненні Знам’янський міськком партії, райвикон
ком та міськком комсомолу.

Сьогодні скористайся і досвідом комітетів комсо
молу Новоукраінськога району, які успішно здійсню
ють комплексні плани організаторської та ідейно- 
виховної роботи з сільською молоддю Пам’ятай, що 
в ці дні юнаки та дівчата повинні знати вже згадувані 
заходи партії та уряду, сповнені турботи про моло- 

' дих жниварів. Обговорюючи рішення травневого 
Пленуму ЦК КПРС, слід повсюдно спрямувати пат- 

Ірістичне піднесення молоді на виконання плану двох 
років п’ятирічки до ювілею Великого Жовтня, щоб 
зробити новий, важливий крок у здійсненні накрес
лень XXV з'їзду КПРС,

• ••

•Ріпо і. КОРЗУНА.

1 червня—Міжнародний день захисту дітей
Див. З стор.

ІНІЦІАТИВА 
ГРУШСОМСОРГА

Дотримують свого сло
ва члени комсомольсько- 
молодіжного колективу 
/АТФ № 2 колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС. До 60-річ- 
ного ювілею Жовтня вони 
зобов’язалися кожен зо
крема виконати план двох 
років. Тон у соціалістично
му змаганні сьогодні за
дає особисто групкомсорг 
Володимир Міщенко. Нині 
він щодоби надоює по 16 
і більше кілограмів моло
ка від кожної корови. 
Зваживши можливості, пе
редовий дояр господар
ства і району вирішив 
особисте п’ятирічне зав
дання виконати до 60-річ- 
чя народження Ленінсько
го комсомолу.

В. КАБАНЕЦЬ, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Бобринецько- 
го райкому комсо
молу.

ВИЗНАННЯ 
МАЙСТЕРНОСТІ

Важлива й відповідальна 
професія у комсомолки 
Раїси Ловейкіної. Вона — 
складальниця Компаніїв- 
ської районної друкарні. 
Від її праці залежить вчас
ний вихід у світ газети і 
забезпечення різноманіт
ною бланочною друкова
ною продукцією госпо
дарств та установ райо
ну... Досконало освоїла 
молода робітниця передо
ві прийоми складання. В 
першому кварталі вона на 
60 процентів перевикона
ла планове завдання. 
Рішенням бюро райкому 
комсомолу Раїсу Ловєйкі- 
ну за успіхи у соціалістич
ному змаганні занесено 
до Книги Трудової слави 
районної комсомольської 
організації та представле
но до нагородження знач
ком ЦК ВЛКСМ «Майстер- 
умілець».

О. КАРІЙКО,
Компаніївський район.

З ОЦІНКОЮ„ДОБРЕ“
Заступивши на трудову 

вахту під девізом «60-річ- 
чю Великого Жовтня — 
60 ударних тижнів!», ком
сомольсько - молодіжна 
бригадо малярів БУ-2 ком
бінату «Кіровоградваж- 
буд» постійно перевико
нує змінні завдання. Про 
ударні темпи її праці свід
чать результати першого 
кварталу. Протягом трьох 
місяців року вони щозмі
ни виконували малярні 
роботи на 148 процентів і 
увесь час всі об’єкти зда
вали з оцінкою «добре». 
Як повідомили бригадир 
Павло Карпович та груп 
комсорг Світлана Хомови- 
ченко, їх колектив вирі
шив готувати об’єкти й з 
оцінкою «відмінно».

Райком комсомолу уза
гальнив досвід роботи 
комсомольсько - молодіж
ної бригади Павла Карпо- 
вича і випустить спеціаль
ну листівку з розповіддю 
про передові методи пра
ці цього колективу буді
вельників.

Л. ЖЕРАВІН, 
завідуючий відділом 
комсомольських оріа- 
нізацій Кіровського 
райкому комсомолу.

м. Кіровоград.

ЗАСІДАННЯ 
ПРЕЗИДІЇ 

ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

27 травня в Кремлі від
булося засідання Президії 
Верховної Ради СРСР, на 
якому було розглянуто під
готовлене Конституційною 
комісією і передане Плену
мом Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Ра
дянського Союзу в Прези
дію Верховної Ради СРСР 
питання про проект Консти
туції Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. 
Президія розглянула також 
питання про затвердження 
Державного гімну-СРСР.

З доповіддю про проект 
Конституції Союзу Радян
ських Соціалістичних Рес
публік виступив Генераль
ний секретар ПК КПРС, 
Голова Конституційної ко
місії товарищ Л. І. Бреж
нєв. В обговоренні даного 
питання взяли участь за
ступники Голови Президії 
Верховної’Ради СРСР С. Б, 
Іііязбеков. К. А. Халілов, 
'■лени Президії Верховної 
Гадн СРСР В. В. Ніиолаева- 
Терсшкона С. С Цецегов, 
0 В. Гіталоз.

Президія Верховної Ради 
СРСР прийняла Указ, яким 
в основному схвалено і ви
несено на всепзподне обго
ворення проект Конституції 
(Основного закону) Союзу 
Радянських Соціалістичних 
Республік, податній Копсти- 
гг.иГіноіа комісією

Указом передбачено опуб- 
іікмяатн проект Конституції 
СРСР 4 червня 1977 року в 
центральних. пгепхблікан- 
с.ьких. крайових і обласних 
газетах.

~ Для розгляду проекту 
Конституції СРСР Прези
дія визнала доцільним 
скликати в жовтні 197< ро
ку позачергову сесію Вер
ховної Ради СРСР

Президія Верховної Ради 
ГРСР заслухала повідом
лення члена Політбюпо ПК 
КПРС. секретаря 11К КПРС 
М А Суслова про Держав
шої гімн СРСР.

Президія прийняла Указ, 
яким затверджено текст ? 
музичну редакцію Держав
ного гімну Союзу Радян
ських Соціалістичний Рес
публік. Встановлено, що 
повсюдне виконання Дер
жавного гімну СРСР запро
ваджується з ! вересня 19/7 
року.

Текст і ноти музики гімну 
будуть опубліковані

(ТАРС).

ДОВІР’Я двнш
Урочисто пройшли партійно- 

комсомольські збори енергоділь- 
инці станції Помічна. Натхненні 
рішеннями Птснуму ЦК КПРС, 
їх учасники висловили одно
стайну думку, іно доповідь І с- 
псралыюю секретаря ЦК КПРС, 
Голови Конституційної комісії 
.’1. І. Брежнева справила вели
чезне враження. З гордістю го
ворив про турпоту Комуністич
ної партії Радянського Союзу 
електромонтер контактної мере
жі комсомолець Олександр Ша
повал. <У жодній буржуазній 
країні не може бути справжньої 
демократії — сказав він. — А 
у нас. й СРСР. свідченням до
вір’я партії до народу є пропо
зиція Пленуму ЦК КПРС при 
винесення проекту нової Консти
туції на всенапотне обгово
рення». _

Г. ГУСЕЙНОВ, 
економіст еиергоділь- 
ниці станції Помічна, 1

Добро велнчківськн» 
район.



2 стор ,,Молодх& комув&р^ 

. ...........  УРОК ЕСТЕТИКИ

S1 харлвял 1977 чоку

«Розкрити серце о краси
Ян бути красивим у праці і пооуіі — дві т&ми програми, розрахованої на два роки. Цікаво] Безпе

речно. Проте, помилиться той, хто шукатиме уроки естетики у розкладі занять середньо? школи. По
ки що вони — привілей професійно-технічного училища.

■ВІСІМНАДЦЯТЬ ВІДПОВІДЕЙ
НА ОДНЕ ЗАПИТАННЯ

«...Я хочу у всьому бути схожою нт свою маму і на
шого. майстра. Мама у мене — чесна, ввічлива, добра, 
лагідна і гарна». При всій безпосередності і непослідов
ності ці его уривка з самостійної роботи, є в ньому внут
рішня логіка. Перший рік в училищі розширив і збага
тив колишні, винесені з дитинства і школи, уявлення Про 
світ і людей, зробив ні уявлення складнішими, глибши
ми. І от уже не хочеться поспішати, коли йдеться про 
одпе-єдине, сьогодні найважливіше запитання: з кого ро- 
б'пи своє життя? Про маму не треба нічого вигадувати, 
найкращі слова прийдуть самі. Майстер? Ного ім’я по
ставлене поряд з маминим. І все. Більше жодного сло
ва. Мало конкретних ситуацій, які б зміцнили першу 
симпатію? Надто багато точок ■ дотику з невідомим? 
Можливо...
І Учитель неквапливо вчитується у списані такими не
схожими почерками аркуші. Потроху більшає купка пе
реглянутих — роздуми 4-ої «а> групи, малярів МИТУ №2 
про риси характеру, які учні найбільше цінують, і про ті, 
які їм не подобаються. Можливо, від того, наскільки 
уважно він зуміє прочитати всі вісімнадцять роздумів, 
залежить успіх наступних уроків? Тільки не за партою, 
а в житті...

Доповіді, самостійно підготовлені ученицями на запро- 

поног.ані теми. Діафільм про культуру поведінки і побу
ту. Цікаві статті з періодики, прочитані класові вголос. 
Самостійна робота. Це було на уроці, останньому в цьо
му навчальному семестрі, який мені пощастило відвіда
ти. 1 була ще особлива атмосфера. Про неї одна з ви
пускниць сказала: на цих уроках навіть дівчатка стають 
іншими. Іншими — значить, трішки кращими, уважніши
ми, внутрішньо підтягнутими. Якщо це вдалося — учи
телеві є чим гордитися, але зупинятися він права не має.

ПЕРО ЖАР-ПТИЦІ
Георгій Семенович Рожнпський за десять ліг викла

дання естетики в МИТУ № 2 не розучився вірити в чу- 
до-удачу. Скоріше, навпаки. З роками віра міцніла. 
Тільки лінивим або байдужим завтра сонце світитиме 
так само, як і сьогодні.: вони його просто не помітять.

Знайоме може стати одкровенням, давно бачене — 
відкриттям, якщо дивишся па світ очима юності. Разом 
зі своїм вихованцем, прозрілий, учи гель вдихатиме па
хощі скропленої дощем травичко, раптом побачить роз
мальоване черзоними гребінцями надвечір’я!. Симфонія 
ниття радісними сильними акордами привітає що непо
мітну світові, ваивеличпішу мить. Від неї може народи
тися малюнок, образи якого, виявляється, давно жили в 
душі, або погруддя революціонера, або ось цей рядок: 
«бути просто людиною — мало...». Учителеві однаково 

дорогі і малюнок, і ск\льптура, і р< /буджена думка -• 
віхи змужніння його учнів.

Прсфесія у нього і в його вихованців однакова — 
будівничі. Та зводити вчителеві випало иашк.кщЩщу 3 
усіх споруд — людську особистість.

_ Кому краще від ш.оіо самого помітні огріхи в роботі, 
хто інпіші за нього терпляче почне спочатку там, де від 
ненадійно припасованої цеглинки загрожує зруйнуватися 
ВСЯ будівля? ЦеГЛІІНКИ-ПОГЛЯДІІ. цеглцпки-іісрсконаїліи... 
Які перевантаження їм доведеться витримати в життє
вих випробуваннях? Учитель не тішиться ілюзіями; lJH- 
тримають не всі. Адже остаточна перевірка 'їхньої на
дійності — за порогом, училища, у трудовому колективі, 
багатоликому і різнохарактерному. Легко б >: и.тогя на 
світі вчителям, якби учні — колишні, сьогоднішні, май
бутні — в скрутну хвилину завжди згадували найпотріб- 
ніші поради, нанмудріші думки, почуті па уроках, і діяли 
до них відповідно.

Перемога над собою, яким був ще вчора, задля того 
кращого, яким будеш завтра, сама ніколи не приходить. 
Притаманне людині творче бачення свігу, прагнення до 
самовиявлення у дитинстві реалізується без особливих 
зусиль. Вступаючи в юність, через- хибну самовпевне
ність ми можемо опинитися в безвиході. Коли ми в ке не 
вміємо розрізняти бтірви землі, води, неба, думаємо про 
себе, забуваючи, ще кежнай інші вчинок відбивається на 
інших людях, —• це боляче і незрозуміло. Нам потрібен 
не чарізьг.г і не лікар, а просто старший, біліли досвід
чений і достатньо проникливий, щоб зрозуміти пашу біду.

Як допомогти, спрямувати сили, здібності, бажання— 
цей бс-зціїшнй капітал юності — на діяльне твореная 
свого життя за законами добра і красиJ Рецептів немає, 
і навряд чг. їх коли-небудь придумають.

...Учитель задумливо посміхається, схилившись над 
самостійними роботами, останніми у цьому році. Не бу
демо йому заважати.

Т. ЛЮДНА.
м. Кіровоград.

змолоду

РАНОК розсунув 
хмари і залив ву

лицю золотим сяйвом. 
Олексій із задоволен
ням прогягнуз Р'/КИ під 
теплі промінці. Ще рік 
толду за такої погоди 
він обов’язково побіг 
би, вимахуючи порт
фелем, радісними ви
гуками вітаючи літо і 
сонце. А зараз лише 
трохи прискорив ходу.

— Доброго ранку, 
Олександре Федоро
вичу! — привітав він 
сизочолу людину, під- 
ладнуючись під її роз
мірений крок.

Про Олександра Фе
доровича Мудрецького 
Олексій Дар’єв чув ще 
в школі, чуз про те, що 
передовий робітник 
був делегатом XXIV 
з’їзду Компартії Ук
раїни. Уявляв його чо
мусь кремезним, суво
рим. А насправді ви
явилося, що Мудрець- 
кий—середнього зрос
ту, привітний і чуйний. 
Кілька лмсяців у нього 
під рукою освоював 
Дар’єв професію то
каря. Зараз самостійно 
працює, та Олександр 
Федорович, як і рані- 

. ше, завжди в потрібну 
хвилину приходить на 
допомогу.

— Доброго здо
ров'я, — відповів ста
течно Олександр Фе
дорович. — Гарним 
ранком починається 
новий місяць.

— Гак ми ж почали 
його ще тиждень то
му, — уточнив Олексій.

Високі зобов’язання 
взяли працівники цент
ральної майстерні Кі
ровоградського ра
йонного об’єднання 
«Сільгосптехніка» на 
честь 60-річного юві
лею Вітчизни. І слово 
підкріплюють ділом. 
Квартальний план ви
пуску товарної про
дукції виконали 24 бе
резня, а до кінця 
місяця додатково ви
пустили її на 27 ти
сяч карбованців. Пів
річний план, безумов
но, теж закінчать до
строково. Бо фахівці 
тут добрі, І не просто 
<:

старанні, а й ініціатив
ні. Перед у змаганні 
веде член райкому 
Компартії України Муд
рецький. Він ще торік 
виконаз свій особистий 
план двох років п’яти
річки. До 60-річчя Ве
ликого Жовтня зобо
в'язався завершити і 
план 1978 року.

— Вірно, ми трохи 
ущільнили час, — від
повів Мудрецький, за
фіксувавши в пам'яті те 
«ми», сказане Олек

Приємно було спо
стерігати, як працюзаз 
Мудрецький. Здавало
ся, ще а його руках 
метал на дизо податли
вий. В руках Олексія 
не було ще такої ж 
впевненості, але вже 
відчувався почерк на
ставника.

Десь о десятій ранку 
до верстата Мудрець- 
кого підійшов зазідую- 
чий майстернею Леонід 
Володимирович Пет

СЛОВО ПРО
ОЛЕКСІОВОГО
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сієм. «Коли так гово
рить. значить, вийде 
справжній робітник»,— 
подумав.

Розмовляючи, не по
мітили як дійшли до 
майстерні. Було ще 
кілька хвилин до вось
мої. Та майстер ре
монтного цеху Георгій 
Михайлович Борщенко 
вже давав робітникам 
наряд-завдання.

У майстерні стало 
добрим правилом: всі 
роботи планувати з ве
чора. Ранком майстер 
дасть кожному завдан
ня — і о восьмій всі 
приступають до робо
ти. Завдяки цьому і 
ущільнюють час.

Олексій Дар’єв, як і 
його наставник, одер
жав завдання виточува
ти шпильки дуже мало
го діаметра — 16 мілі
метрів.

Підібравши сиве пас
мо під берет, Олек
сандр Федорович увім
кнув верстата. Рівно
мірно загув і верстат 
Дар'єва. Почали рости 
гірки шпильок.

ренко. Він немов ви
промінював радість.

— Здається, Федоро
вичу, я зіднайшоз оп
тимальний режим тер
мічного обробітку ва
ла. Взечері обгово
римо.

І подався далі в сво
їх спразах.

Мудрецький, як і ба
гато його колег-робіг- 
ників, не просто доско
нало володіє профе
сією, а й ставиться 
творчо до своїх обо- 
в язкіа — раціоналіза
тор, одним словом. На 
його рахунку 27 рац
пропозиція, економіч
ний ефект від впро
вадження яких стано
вить близько чотирьох 
тисяч карбованців. 
Стільки ж пропозицій у 
слюсарів В. Г. Толкуші, 
А. І. Бондаря. Відчутна 
віддача від впровад
ження рацпропозицій 
слюсаря Григорія Пет
ровича Осигіенка та ін
ших.

Робітникам у твор
чих пошуках допома
гають інженерно-тех

нічні працівники. Олек
сандр Федорози-і Муд
рецький разом із заві
дуючим /лайстсрнею 
розробляють техноло
гію реставрації пер
винного зала коробки 
передач трактора Т-150. 
У цій технології зали
шилось довести до кін
ця останню ланку — 
термічний обробіток.

Разом з технологом 
Георгієм Уманенком 

токар О. ф. 
Мудрецький 
працює та
кож над 
п р о б л е- 
мою віднов
лення ци
ліндра ру
льового уп
рав л і н н я 
тра к т о р а 
Т-150К.

...Хоч як 
Олексій був 
заклопо т а- 
ний робо
тою, та по
мітив, що в 
кінці цеху

зачервонів берет. То 
Любов Василівна Ми- 
левська, нормувальни
ця, прийшла прийма
ти готові деталі. Зна
чить, скоро кінець ро
бочого дня. З нею — 
інженер - контролер 
Микола Миколайозич 
Плугар, завідуючий 
майстернею.

Р^дко трапляється, 
щоб хтось не виконав 
завдання. Особлива 
увага — якості. При
скіпливо оглядають 
роботу контролери.

— Якість добра, — 
констатують, оглянув
ши паливні насоси, від
ремонтовані слюсаря
ми Василем Васильови
чем Поповим і Воло
димиром Григорови
чем Толкушою.

Подає свою продук
цію і Дар’єв, з насто
рогою дивлячись на 
штангенциркуль у ру
ках інженера. Та пре
тензій немає, всі пара
метри витримані. Усмі
хається хлопець. В очах 
його наставника з яв
ляються веселі блис
кітки.

в цвях.

А У ПЕРСПЕКТИВІ—

реп^гер РАДІСТЬ
ірн дні ударної праці на 

будові — багато це, чи мало? 
Цілком досить (якщо доклас
ти рук по-справжньому), аби 
до 60-річчя Жовтня заверши
ти будівництво. Так вирішили 
комсомольці та молодь Доб- 
ровеличкізки і взяли шеф
ство над будівництвом дитя
чого садка, який зводиться □ 
райцентрі.

Дев’ятнадцять організацій, 
згідно складеного в райкомі 
комсомолу графіка, регуляр
но виділяють молодь на до
помогу будівельникам.

Уже відпрацювали на удар-

ній комсомольській вахті 
комсомольці райвиконкому, 
райфінвідділу, машино-яі- 
чильної станції.

Хороший настрій у комсо
мольців, задоволені допомо
гою будівельники. Та най
більша радість чекає сто со
рок малят а день 60-річчи 
Жовтня, коли вони стануть 
господарями сучасного, дво
поверхового дитячого садка,

С. ДРОМАШКО, 
Інструктор Доброве- 
личківського райкому

ЛКСМУ.

Кіровоград, ленінський стенд шани

фото А. ПЕЧЕНЮКА.
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1 червня Міжнародним день захисту дітей

ДВА СВІТИ - 
ДВА ДИТИНСТВА

Першего червня, Е перший день літа, прогре- 
сивеа громадськість всього світу відзначає Між* 
кароднин день захисту дітей. Він проводиться за 
рішенням Міжнародної демократичної федерації 
жінок. 9-Ми урочисто клянемося, — заявили жінки 
свічу, боротися за створення умов, які необхід- 
ні для щасливої о і гармонійного розвитку наших 

< дітей і майбутніх поколінь...»
Ця урочиста обіцянка визначила один з голов

них напрямків діяльності МДФЖ і національних 
жіночих організацій, іцо входять до неї. Вирости
ти і виховати дітей всебічно розвинутими людьми 
можна тільки при умові миру, під безхмарним не
бом, чистим від. бомбардувальників і ракет, які 
несу і ь смерть і руйнування. Ось чому одним із 
своїх найголовніших завдань жінки нашої плане
ти вважають боротьбу за мир і міжнародну без
пеку.

Діти, їх життя і виховання в дусі дружби і про
летарського інтернаціоналізму, постійно знаходя
ться в центрі уваги комуністичних і робітничих 
партій, урядів і громадських організацій соціаліс- 
тн'ших країн. Б СРСР і інших- країнах соціаліс
тичної співдружності створена державна система 
охорони материнства і дитинства, діє широка сіт
ка дитячих дошкільних закладів, шкіл; виробничо- 
технічних учялшц, технікумів та інших навчаль
них закладів. Па службі охорони здоров’я дітей 
стоїть медична наука і багаточпслешіі медичні 
заклади — поліклініки, лікарні, санаторії.

Зовсім інше становище дітей у світі капіталу. 
За даними ООП 645 мільйонів чоловік, в тому 
числі близько 110 мільйонів дітей віком до п’яти 
років, живуть у злиднях. Цей, та багато інших по- 

\ дібних фактів, яскраво характеризують злиденне 
становище діге/і в умовах капіталістичного ладу.

За’ініціативою Міжнародної демократичної фе
дерації жінок Організація Об’єднаних Націй 
прийняла в 1959 році Декларацію прав дитини. 
Це був перший в історії міжнародних відносин 
документ, який регулює правові основи захисту 
дітей. Рішенням Генеральної Асамблеї ООН 1979 
рік оголошений Міжнародним роком дитини. В 

. зв’язку з цим Виконком Міжнародного Союзу за
хисту дітей планує провести в різних районах сві
ту перевірку виконання принципів • Декларації 

прав дитини, а також дослідити проблемі, примі
щення насилля по відношенню до дії ей і молоді, 
експлуатації дитячої праці.

Світова громадськість все рішучіше виступає 
на захист дітей на всій планеті.

Г. ВЛАСОВ. 
(ТАРС).

у СТАРОГО доброго док- 
тора Айболить з казки, 

яку читала Дмитрику мама, 
з собою завжди була така 
довга-довга трубка. Хлоп
чик навіть думав, що вона 
трохи чарівна. Адже з її 
допомогою лікар відразу 
визначав, чим хворіє його 
пацієнт. 1 тому Дмитрии ду
же зрадів, коли побачив 
майже таку саму в руках лі
каря, котрий зайшов до 
його палати. Хлопчик зрозу- 

. мів, що цей дядечко в біло
му халаті обов'язково йому 
допоможе, як допомагав 
Аі-.болить всім маленьким 
звіряткам. У нього більше 
не болітиме голівка

Дмитрии Коваленко і справді 
зараз уже зовсім-зовсім здоро
вий. Та він уже знає, що допо
могла йому не тільки ота «ча
рівна» трубка. Таких всіляких 
незрозумілих для хлопчини при
ладів у лікарні безліч. Адже 
зараз на сторожі здоров’я дити
ни стоять не тільки сотні лікарів 
і медичних сестер (їх в обласній 
дитячій лікарні — більше шести
сот). а н найновіша апаратура — 
останні досягнення вітчизняної і 
зарубіжної науки і техніки. 
Держава дбає про здоров’я сво
їх юі.их юсподарів. Близько 
півтора мільйона карбованців 
на р;к витрачає вона тільки на 
утримання Кіровоградської об' 
.пісної дитячої лікарні.

Марія Федорівна Торга- 
шэва, Рем Пилипович Жер- 
наков, Сергій Дмитрович 
Олійник та інші досвідчені 
лікарі-педіагри повертають 
маленьким пацієнтам ра
дість щасливого безтурбот
ного дитинства, допомага
ють зміцнити своє здоров’я. 
Це еони схиляються над лі
жечком Дмитрика і Антош
ки, Наталочки і Оленки. Во
ни чаклують над апаратом 
«Віта», що допомагає по 
вернути життя навіть у най- 
небезпечніших випадках. І 
вони ж потім проводжають 
малят за поріг лікарні, рос
тіть здоровими! А вони від
повідають; спасибі, лікарю!

І ростуть такими. Бо про 
них піклуються дорослі. Бо 
наші діти — це наша най
більша радість, їх щасливе 
дитинство — найбільше за
воювання нашого радян
ського способу життя.

Н. ВІКТОРОВЛ.

ФУТБОЛ

СКА (КИЇВ) —
„ЗІРКА - 0: 2

СПАСИБІ, ЛІКАРЮ!
ФОТОРЕПОРТАЖ

В реанімаційному відділенні. Старший ординатор Валерій БУТИНЬОВ. медсестра Ольга 
МАМЧУР та ординатор Віктор ВОЛОШИНОВ (зліва паї.рано), готуються досліджувати роботу 
серця хворого з допомоісю апарата «Кардіоііаг* (фото вгорі).

Весело посміхаються Жени ДУБІВКО, Таня КУЛ ИКОВСЬКА та Люда НАЗАРЕНКО (справа 
наліво). Ще б пак! Відтепер у них ніколи не болітиме горло: тут, у лікарні, їм видалили гланди. 
Тепер морозиво можна буде істн досхочу... (внизу зліва).

«Спасибі лікарю!» — говорить п’ятирічна Оля та її мама — столяр заводу «Червона зірка» 
Наталя Андріївна ШАЛАБОДА. Заедем; турботі Володимира Івановича ТАТЯНЕНКА, чергово
го лікаря травматологічної о пункту, що цілодобово діє при обласній дитячій лікарні, рана па 
руці дівчинки заживе швидко (фото снизу справа).

Фото В. КОВПАКА.

Лідер змагань українських 
команд другої ліги київський 
СКА на своєму стадіоні приймав 
кіровоградську «Зірку», яка по
сідала чотирнадцяту сходинку 
в турнірній таблиці. Господарі 
поля, мабуть, розраховували на 
леї кий поєдинок. Але цього не 
вийшло. Кіровоградці з першої і 
до останньої хвилини діяли ста
ранно і впевнено. Перший тайм 

(незважаючи на те, що футбо
лісти обох команд мали можли
вість відкрити рахунок) закін
чився нульовою нічиєю.

Друга половина гри проходи
ла при перевазі гостей. Спор
тивне щастя у цьому матчі бу
ло на боці «Зірки». Вона діяла 
більш активніше п усіх ланках. 
І цс дало поштивії! результати, 
ііа 80-ій хвилин! одну з атак 
завершує взяттям' воріт кили 

Валерій Лііпрофанон. через 
шість хвилин Олександр Юр'ев 
вдруге примушує армійців роз
почати з центра поли. «Зірка» 
нанесла столичним спортсменам 
першу поразку — 0:2.

Наступний тур — 3 червня. 
«Зірка-» у себе вдома поміряє
ться силами із сумським «Фрун- 
2СНЦСМ».

В. ТВГ.РДОСТУП.

і ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.Н> — К. т Гімнасти-, 
ка. 9.30 — К. т. «Співає Бодра 
с-.ииа*. Концерт. 10.00 — К. т. 
«Клуб ьіпонодорожей» . 11.00— 
К. т. Концерт. 11.30 — К. т- 
Документальні телефільми до 
Міжнародного дня захисту ДІ- 
тсй. 15.25 — К. т. Художній 
фільм «Далекі країни». 18.45 

»— К. т. «Здрастуй, літо!» Пра
ця і відпочинок дітей. 17.15 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». 17.30 — К. т. «Сьогодні 
— Дсін. захисту дітей». Коті-- 
Черт. 18.00 .— «День за днем».

Ц Кіровоград). 18.15 — К. т. 
Мультфільм « Парово пік-із Ро- 
Маиіксва».-’. 18.25 — «Подвиг». 
<18.55 - К. Тираж «Спортло
то».. 19.65 - К. г. «До 60;р1ччя 
Великого Жовтня». «Радян
ська Естонія». 21.00 — «Час».

> і — К. т. «Спортивна про
срала»: I. Футбол: ЦСКА — 
«Зеніт» 2-й тайм; 2. Міжкон
тинентальний Кубок з баскет- 

. белу: збірна СРСР збірна 

Канади. 2-й тайм. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Для юнацтва». «Орієнтир». 
11.00 — Новини. 17.15 — Піо
нерський концерт. 18.00 —
«Обережно на воді!» 18.30 — 
«Щоденник соціалістичної о 
змагання». 18.45 — Музичний 
фільм. 1'3.00 — Вісті. 10.ЗО .—. 
«Екран молодих». «Інтер- 
клуб»’. 20.15 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Щастя Ганни». 22.50— 
Новини.

2 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА/9.00 —

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К._т. «Веселі вір
ші». 10.15 — К. т. «Паша біо
графія. Рік 1947». 11.36 — До 
кументальні фільми соціаліс
тичних країн. 15.23 — К. т. 
«Ми знайомимося з приро
дою». 15.45 — К. г. Концерт. 
16.00 — «Шахова школа»'. 16.">п
— К. т. «Російська мова». 1/.15
— «Золоті Зірки України» Кі- 
нопарпе. 17.30 — «Республі
канська фі.міко-ма тематична 
школа». 18.00 — Новини. 18.15
— К. т. «До підсумків на
вчального року в системі пар
тійної освіти». 18.-ІЗ — К. т.
«Грае Т. Щебаиова». 19.15 — 
К. т. «ЦРУ — таємна війна 
триває». 20.15 — «Школа ідей
ного гарту». (Кіровоград). 20.30
— «Ритми оркестрів урочисті». 
Репортаж про обласне свято і

марш-парад духової музики.
(Кіровоград). 20.40 — Теле
фільм. (Кіровоград). 21.00 — 
«Час». 2 і.30 — «Театральне 
фойє». Зустріч » акторами 

Костромською обласного ро
сійського драматичного театру 
ім. О. М. Осгровського. (Кіро- 
воі рад).

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.35 — 
«Для вас, учителі». Правове 
виховання в загальноосвітній 
школі. 15.55 — Концерт. 18.25
— «Тваринництво — ударний 
фронт». 16.45 — Для школя
рів. «Завжди напоготові!»
17,15 — «Веселі старти». 18.01)
— Реклама, оголошення. 18.30
— «Здоров’я». 19.00 — Вісті.
19.30 — М. Іомчаній. «Жменя
ми». Вистава. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00—«Час».
21.30 — Продовження вистави. 
В перерві — новини.

З ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 0.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Веселі стар
ти». 10.15 — К. т. Телефільм 
«Еквілібрист». 11.30 — К. т. 
«До підсумків навчальною ро
ку в системі партійної осеї
ні». 11.30 — Документальні 
фільми. 15.20 — В. Шекспір. 
«Гамлет*. 15.50 — К. т. Для 
дітей. «Зірочка». IG.30 — К. т. 
«Москва і москвичі». 17.00 — 
Концерт. 17.30 — «П’ятирічка 
ефективності і якості». 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград).
18.15 — К. т. Чемпіонат Євро
пи з боксу. Півфінал. 1НДР) 
1<,до _ к. т. «На запитання 
телеглядачів відповідає мі
ністр електромеханічної про
мисловості СРСР гов. Аїіто- 
ііов». 19.45 — К. т. «Співав 
Л. Сметанников». 20.0'1-- К. т. 
«rfaiiia біографія. , Рік ÜI1S-». 
21.00 — «Час». 21.5') — К. т. 
«Артлото». 22.25 — К. Т. Між-

континентальний Кубок з бас
кетболу: збірна СРСР — збір
на СБ1А. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Спеціалізація і концентрація 
— магістральний напрям». (Кі
ровоград па Республіканське 
телебачення). 10.30 — Концерт. 
11.00 — Ноініін. 11.15 — «Ме
лодії народів Югославії».
11.45 — М. Томчапій. «Жме- 
няііи». Вистава. 16.55 — Кон
церт. 17.30 — «Справи депу
татські». 18.00 — Для школя
рів. «Знай, люби, бережи».
18.30 — «Овочевий конвейєр». 
1'1.00 — Вісті. 13.30 — «Спор
тивна кіпопрограма». 20.оо — 
«Київ музичний». 20.50 — «II<і 
добраніч, діти!» 21.00—«Час» 
21 ЗО — Фільм «Чужі діти».
22.45 — Новини.

4 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПІ’ОІ РАМА. 9.00 - 

II ївшій. 11.10 — К т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Висгалка Бу- 
ратіно». 10.00 — «Для вас. 
батьки!» 10.1’0 — К. т. «Приро
да і людина». 11.00 — К. т. 
«Ранкова пошта». 11.30 — К. т. 
«Яка цікава особистість». До
ку мі нталі.ишї телефільм про 
художника В. Татліпа. 12 00 — 
К. т. «Це ви можете». 13.00 — 
К. г. М. Мусоргськйй. Цикл 
«Пісні і танці смерті». 13 30 — 
К. т. Тираж «Спортлото». 
13.40 — К. т. «В гостях у каз
ки». Фільм «Егей. Крихітко!» 
15.25 — К. т. «Здоров’я». 15.55 
— К. т. Концерт Державного

Оренбурзького російською на
родного хору. 18.25 — К. т. 
Мультфільм «Два клени». 
17.00 — К. т. «У світі тварин». 
18.00 — Новини. 18.15 — К. т, 

Чемпіонат Європи з боксу. 
Півфінал. (НДР). 19.10 — К. т. 
Теленистава «Слідство ведуть 
«Знатоки». «Справа 11-а». 
21.00 — «Час». 21.30 — К. т. 
«Кінонаиорама». 23.00 — К. т. 
«Мелодії зарубіжної естра
ди». По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Співає піонсріи». (Кірово
град па Республіканське те
лебачення). 10.45 — Гелсфілі.- 
мн. 11.00 — Новини. 11.15 — 
Є. Лазарев. «Антоііій і Клі <>- 
натра». Вистава. 13.15 — «Су
ботній репортаж». 11.00 — 
«Екран молодих». 14.15 —
«Сільські обрії». 15.15 — Кі- 
нопрограма «По рідній краї
ні». 16.15 — Для школярів. 
«Наша марка «ЮТ». 16.4.5 — 
«Наодинці j книгою». М- Труб- 
лаїні. 17.15 — «Завтра — Все
світній день охорони навко
лишнього середовища». 17.45 
— «Славою овіяні». Дніпро
петровський завод імені Пет- 
ровського. 18.30 — «Жовтне
вий заспів». Випуск 22. 19.00— 
Вісті. 19.30 — «Наша біогра
фія. Рік 1916». 20.45 — «На 
добраніч, діїп!» 21.00—«Час».
21.30 — Концерт. 22.55 — Но
вини.

5 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9-30 — К. т. * Бу
дильник». 10.00 - К. т. «Слу
жу Радянському Соїоіу!» 11 "0 
— К. т. «Сьогодні — День мс-

.Мораторії». Виступ міністра 
меліорації і водного господар
ства СРСР Є. Є. Алексєєпсько- 
го. 11.15 — К. т. Концерт Ве
ликого дитячою хору ЦТ і ВР. 
К. т. «За нашими листами».
12.15 — К. т. «Хочу все ^.па
ти». 12.30 — «Сільська годи
на». 13.30 — К. т. «Музичний 
кіоск». 14.911 — Фільм «Живі І 
інертні». І серія. 15.45 — К. т. 
Зустріч С. Залигіиа з молоди
ми письменниками. 18.35 —•
К. т. «За вашими листами», 
17.20 — К. т. «Міжнародна па
норама». 17.50 — К. т. Мульт
фільм «Казка про лінь». 18 99
— Новини. 18.15 — К. т. «Клуб 
кіноподорожей». 19.15 — К. т. 
«ГНспи-77». 19.45 — Телефільм 
«Перший рейс». 21.00—«Час».
21.30 — Чемпіонат Європи з 
боксу. Фінал. (НДР). По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Програма документальних 
фільмів 10.40 — Концерт Ук
раїнського народною хору 
імені Г, Вірьовки. 11.40 —
«Сьогодні — День меліорато
ра». 11.55 — «Камерний кон
церт». 12.25 — Телефільм «Ві
талій Біанкі». 13.25 — «Сьо
годні — Всесвітній день охо
рони навколишньою середови
ща». 13.55 т- Для Дітей. «Со
нечко». 14.30 — «Слава сол
датська». 15.30 — Докумен
тальний фільм «Голодний 
стен». 16.30 — «Танцюйте з 
памп». 17.30 — «Вечір науко
вої о кіно». 18.30 — Вісті. 19.00
— Футбол. «Динамо» (К) — 
ЦСКА. 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.01) — «Час». 21.30 — 
Фільм «Зрозумій мене. мамо». 
22.45'— «Футбольний огляд». 
По закінченні — новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО. ■
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запрошують інститцти, 
ейжіквш 
^соошвоасэдж?

Олександрійське технічне училище А5 З
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих ро

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

На базі середньої освіти 
готує:

зі строком навчання 1,5 
слюсарів - інструментальників 
ОЕМЗ;

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

зі строком навчання 2 роки — ку
харів.

навчання

училище

року —
ДЛЯ

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

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

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

Учні всіх спеціальностей при про
ходженні виробничої практики па під
приємствах додатного до стипендії 
одержують 33.3 відсотки від заробле
ної суми.

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

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

рії, база для занять в гуртках худож
ньої самодіяльності, технічної твор
чості. спортивних секціях. Училище 
має базову вечірню школу, де учні 
можуть набути середню освіту. Учні 
з середньою освітою можуть продов
жити навчання на вечірньому відді
ленні індустріального технікуму і фі
лії Дніпропетровського гірничого ін
ституту в м. Олександрії.

Відмінникам надається праве всту
пати у вузи поза конкурсом на вечір
ні і заочні відділення.

Навчання в училищі зараховується 
в трудовий стаж учня.

Хто потребує — забезпечуються 
гуртожитком.

До заяви па ім’я директора за об
раною спеціальністю слід додати: 
атестат, свідоцтво про освіту, сві
доцтво про народження, характерис
тику зі школи, 4 фотокартки (3X4 
см), довідку пре щеплення.

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

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

ДИРЕКЦІЯ.

Одеський 
гідрометеороло
гічний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ 
СТУДЕНТІВ НА І КУРС

НА 1977—1978 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інститут готує: інженерів 
по метеорологічних прогно
зах, інженерів по гідроме
теорологічних вимірах і при
ладах, інженерів-агрометео- 
рологія, інженерів-гідро- 
погів, інженерів-онеаноло- 
гїи.

Строк з відривом від ви
робництва — 4 роки і 10 мі
сяців, без відриву від 
робництва — 5 років 
місяців.

Студенти одержують
пєндію: на І—IV курсах — 
40 карбованців, на V курсі-— 
45 карбованців.

Приймання заяв до Зі 
липня.

ви- 
і 10

сти-

Вступні екзамени з 1 по 
20 серпня.

Вступники складають ек
замени з математики (пись
мово й усно), фізики (усно), 
українсько? або російської 
мови і літератури (твір).

Медалісти і ті, що закін
чили. середній спеціальний 
заклад з дипломом з від
знакою, складають екзамен 
з фізики (усно).

Вступник подає заяву на 
Ім’я ректора, документ про 
середню освіту (оригінал), 
характеристику для вступу 
до вузу, завірену адміні
страцією підприємства або 
установи, виписку з трудо
вої книжки (для працюю
чих), медичну довідку (фор
ма № 226), чотири фото- 
нартки (знімки без головно
го убору, розміром 3X4 см).

При інституті є гуртожи
ток і їдальня.

Адреса інституту: 270020, 
м. Одеса, вул. Кірова, 106.

РЕКТОРАТ.

Середи« міське професійно-технічне 
училище А» 1 м. Черкас

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Прннмаються юнаки і дівчата віком 
від 15 років з освітою 8—10 класів (без 
вступних екзаменів).

Училище лає середню освіту і готує 
таких спеціалістів.

Зі строком навчання три роки: столяр, 
муляр-монтажник конструкцій, маляр, 
штукатур, облнцювалышк-плитковик.

Зі строком навчання 2 роки: муляр, 
столяр.

Зі строком навчання 1 рік: муляр, обли- 
цюг-альник-плитковик.

Бажаючі вступити в училище подають 
такі документи: заяву про вступ, сві
доцтво про народження (оригінал), до
відку ппо щеплення, довідку про склад 
сім’ї, 4 фотокартки розміром 3X4 см. 
характеристику зі школи та проходять 
медичну комісію в спеціалізованій по
ліклініці.

Документи приймаються до 31 серпня. 
Початок занять з 1 вересня.

Час навчання в училищі зараховується 
в загальний стаж роботи. Відмінники 
після закінчення училища напоавляються 
на навчання у вищі й середні спеціальні 
заклади.

Учні училища перебувають на повному 
державному утриманні: забезпечуються 
безкоштовно гуртожитком, триразовим 
харчуванням безкоштовно відвідують 
театр, кіно, філармонію та іп.

Учні одержують протягом навчання в 
училищах третину заробітної плати.

По закінченні училища випускники за
безпечуються роботою і житлом в м. Чер
каси.

Адреса училища: індекс 257005. м. Чер- 
каси-5, вул. Шевченка, 333. їхати авто
бусами №№ 1. 5, 11. 15 до зупинки Се
дова, тролейбусами №№ 2. 4. 7 до зу
пинки Енгельса. Телефон 3-50-46.

ДИРЕКЦІЯ.

Криворізький Ордена Трудового 
Червоного Прапора 

гірничорудний інститут
ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
З ТАКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Денне відділення:
Технологія і комплексна механізація 

розробки родовищ корисних копалин. Технологія ї 
комплексна механізація відкритої розробки родовищ 
корисних копалин. Будівництво підземних споруд І 
шахт. Маркшейдерська справа. Електрифікація і ав? 
томатизація гірничих робіт. Електропривод і автома-- 
тизація промислових установок. Гірничі машини і 
ко/лплекси. Промислове і цивільне будівництво. Зба’ 
гачення корисних копалин. Геологічна зйомка, пошуг 
ки і розвідка родовищ корисних копалин. Технолоіія 
машинобудування, металоріжучі верстати та інстру
менти. Прикладна геодезія. •

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

робки родовищ корисних копалин. Технологія і 
комплексна механізація відкритої розробки родовищ 
корисних копалин. Збагачення корисних копалин. 
Електрифікація і автоматизація гірничих робіт. Елек
тропровід і автоматизація промислових установок. 
Промислове і цивільне будівництво. Гірничі машини 
і комплекси. Будівництво підземних споруд і шахт. 
Технологія машинобудування, металоріжучі верстати 
та ін.струменти.

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

Машинобудування та приладобудування. Електронні 
техніка, електроприладобудування і автоматика. Ра
діотехніка та зв’язок. Будівництво. Транспорт. Еко
номіка.

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

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

Особи, нагороджені по закінченні сеоедвьої шко? 
ли золотою (срібною) медаллю, або ті, що закінчили 
середній спеціальний учбовий заклад з відзнакою. , 
складають екзамен з математики (усно). Якщо екза*’'- 
мен з математики складено з оцінкою «відмінної!, 
абітурієнт звільняється від подальшої здачі вступ
них екзаменів.

Вступаючі до інституту через декілька років ліслЯ 
закінчення середнього навчального закладу, як пра? 
вило, повинні мати стаж практичної роботи ке меі?? 
ше 6 місяців за кожний рік, коли зони не навчалися.

Умови прийому надсилаються приймальною номі> 
сією інституту після одержання запитання від абіту’л 
рієнтів.

Іногородні, зараховані на денне відділення, забез
печуються гуртожитком.

Адоеса інституту: 324033, м. Кривий Ріг, Дніпропет« 
рорська обл., вул. Пушкіна, 37.

РЕКТОРАТ. '

і
Підземної

Воронезькнй лісотехнічний інститут
ОГОЛОШУЄ В 1977 РОЦІ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

Ь’А І КУРС ДЕННОГО Й ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ?

лісове господарство (кваліфікація — ін
женер лісового господарства. Спеціалізації: 
ліссгі меліорації, захист лісу);

лісоінженерна справа (кваліфікація — їн- 
женер-техиолог. Спеціалізації: технологія 
лісорозробок, сухопутний транспорт лісу);

машини і механізми лісової і деревооб
робної промисловості (кваліфікація — ін- 
женер-механік. Спеціалізації: машини і ме
ханізми лісової і деревообробної промисло
вості. машини і механізми лісового господ 
дарствз);

технологія деревообробки (кваліфікація— 
інжеиер-технолог);

автомобілі та автомобільне господарство 
(кваліфікація — інженер-мехаиік. Спеціалі
зації: технічна експлуатація автомобілів, 
авторемонтне виробництво, спеціалізований 
рухомий склад);

економіка та організація лісової промис
ловості і лісового господарства (кваліфіка
ція — інженер-економіст).

Загальнотехнічна підготовка (лише 
очно).

Підготовче відділення з відривом віл 
р'обнпптва має спеціальності: машини та

за-

ВИ
МС'

хаиізмн лісової і деревообробної промисло
вості, лісове господарство, лісоінженерна 
справа і технологія деревообробки (вчаться 
за направленнями промислових організацій, 
колгоспів, радгоспів та звільнені в запас із 
Радянської Армії).

Вступні екзамени:
па спеціальності: лісове господарство, лі

соінженерна справа, технологія деревооб
робки, економіка та організація лісової про
мисловості та лісового господарства — 
з російської мови і літератури (письмово), 
хімії (усно), математики (усно), фізики 
(усно):

яз спеціальності: машини і механізми лі
сової і деревообробної промисловості, авто
мобілі та автомобільне господарство, за- 
га.іьпотехнічна підготовка (лише заочно) — 
з російської мови і літератури (письмово), 
математики (письмово п усно), фізики 
(усно).

Приймання заяв: на денне навчання — з 
20 червня по 31 липня, на заочне навчан
ня — з 20 квітня по 31 серпня, па підготов
че відділення — з 1 жовтня по 10 
пада.

листо-

Вступні екзамени: на денне навчання « 5 
1 по 26 серпня, па заочне — з 10 серпня по 
10 вересня.
Де заяви додаються:

вступники па перший курс —■ документ 
про середню освіту (в оригіналі), характЙ 
рпетику для вступу до вузу, "завірену 8ДМ1* 
вістнацією установи чи організації, витяг 
трудової книжки (працюючі), медичну до
відку (форма № 286), 4 фотокартки (зпіхО 
кп без головного убору, розміром 3X4 см

вступники на підготовче відділення — до* 
кумент про середню освіту (в оригіналі)', 
характеристику з місця роботи, виписку з 
трудової книжки, завірену керівником піді 
приємств-з. медичну довідку (форма № 286)', 
направлення підприємства на підготовче 
відділення. 6 Фотокарток (знімки без голов*' 
ного убору, розміром 3X4 см).

Документи направляти па адресу: м. Бо* 
ропеж, 394613, вул. 'Гімірязєва, 8, лісоїех’ 
нічний інститут.

Примітка: в .заяві вказати спеціальність І 
спеціалізацію. При приїзді на екзамени не
обхідно мати при собі паспорт, військовий 
квиток або приписне свідоцтво.

РЕКТОРАТ. 1
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ПОГОДА

316050. ГСП. Кіровоград $0, вул. Луначарського, 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 їм. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. ГлІяки, 2. J

ЯК 19135, Обсяг 0,5 друк, арк,- Індекс 6П97, Зам, № 225, Тираж 60 000, „

Вдень 31 травня по території області і місту Кіровограду 
передбачається мінлива хмарність, невеликий дот. Вітер за- 
зідриіі С—9 метрів на секунду. Температура повітря по об
ласті 15—20, по місту 17—19 градусів тепла.

), 2 червня передбачається мінлива хмарність, місцями ко
роткочасний дот. Вітер південно-західний, 5--10 метрів на 
секунду. Температура повітря вночі 4—9, вдень 12—17 граду
сів тепла.
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