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<Обсобіті;\ нросапннх—швид
кі іемпи. нисоку «КІСТЬ». — під 
таким дгпітом трудиться моло
ді механізатори Сальні всыин о 
бурякорадгоспу Г айцдронського 
району. Зранку до вечора не 
стиха*' іул тракторних двигунів 
па плантаціях цукристих, куку
рудзи. Перед у змаганні механі
заторів веде комсомолець Олег 
МЛЛОФЄС- В Щодня змінні нор
ми виробітку він перевнкоиус 
па 20—30 процентів.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

товаришеві
Т. Живкову 
найвищої
нагороди 

^Радянського
Союзу

31 травня в Кремлі Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС товариш 
Брежнєв вручив
Леніна і медаль «Золота 
Зірка» Героя Радянсько
го Союзу Першому сек
ретареві ЦК БКП, Голові 
Державної ради НРо 
товаришеві Тодсру Жиз- 
нову.

При врученні нагоро
ди Радянського Союзу 
бути присутні члени Ло- 
літбюро ЦК КПРС, кан
дидати в члени Політбю- 
ро ЦК КПРС, секретарі 
ЦК КПРС, заступники Го
лови Президії Верховної 
Ради СРСР і Голови Ради 
Міністрів СРСР, голови 

Л палат Верховної Ради 
СРСР, міністри, інші офі
ційні ссоби.

В залі були члени пар
тійно-урядової делегації 
НРЕ,

!
© РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ ськнх фото

графії, кла
де їх перед 
нами на сто-

Скількп 
від і оді

ПЛЕНУМ ОБКОМУ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

31 травня відбувся пленум обко
му Компартії України, який розгля
нув питання «Про завдання обласної 
партійної організації по забезпечен
ню комплексного підходу до ідей
но-виховної роботи у відповідності 
з рішеннями XXV з’їзду КПРС».

З доповіддю виступив перший 
секретар обкому Компартії України 
М. М. Кобильчаи.

Б обговоренні доповіді взяли 
участь: М. Н. Черниченко — перший 
секретар Ульяновського райкому 
партії, Ю. Г. Фоменко — другий 
секретар Кіровоградського міськко
му партії, М. К. Пашалок — перший 
секретар Компанійського райкому 
партії, Г. Р. Носов — ректор Кіро
воградського інституту сільськогос
подарського машинобудування, 
Є. М. Чабаненко — заступник голо
ви облвиконкому, М. М. Лисенко — 
бригадир монтажників будівельно- 
монтажного управління тресту 
«Олєксандріяважбуд» (м. Олександ
рія), О. О. Скічко — перший секре
тар обкому ЛКСМУ, В. О. Петрен
ко — завідуюча фермою колгоспу 
«Дружба» Ноаоархангельського ра
йону, П. А. Пархоменко — секретар 
вузлового парткому станції Помічна, 
Ю. Д. Моторний — гачпти

«Кіровоградська правда», А. М. Ту- 
зсеський — директор Світловсд- 
ського заводу чистих металів імені 
50-річмя Союзу РСР.

із заключним словом виступив 
М. М. Кобильчак.

Пленум заслухав також інформа
цію про хід виконання організацій
но-політичних заходів обкому партії 
по здійсненню рішень XXV з ;зду 
КПРС і XXV з’їзду Компартії Украї
ни, яку зробив доугий секретар об
кому партії Л. Ф. Кібець.

В обговоренні інформації висту
пили: В. П. Івлєв — перший секре
тар Зчам'янського /ліськному пар
тії, А. М. Мовчан — перший секре
тар Добровеличківського райкому 
партії, П. О. Грузда — секретар 
парткому нслгоспу «Жовтень» Но- 
Еомиргсродського району, Ю. Г. 
Петренко — перший секретар Олек
сандрійського райкому партії, М. Д. 
Зятін — перший секретар Гайворси- 
ського райкому партії.

Б роботі пленуму взяли 
заступник завідуючс-о 
пропаганди і агітації ЦК 
України В. Ф. Возіанов та 
ЦК Компартії Укоаїни 
жмиький.

участь 
відділом 

Компартії 
інспектор 
О. А. Ру-

й
МЇЖНІМ

ЛЮТНЕВО-БЕРЕЗНЕЕИИ ПЛЕНУМ ЦК КПРС 
1954 РОКУ ЗАКЛИКАВ ЕНТУЗІАСТІВ ЇХАТИ НА 
ОСВОЄННЯ ЦІЛИННИХ І ПЕРЕЛОГОВИХ ЗЕМЕЛЬ 
КАЗАХСТАНУ, СИБІРУ, УРАЛУ І ПОВОЛЖЯ.

ИАГІКОМИ комсомолу у ті дні 
* ловіпілпся радістю доброволь
ців, які щойно одержали червоні 
книжечки — комсомольські путів
ки, слізними умовляннями тих, ко
му було відмовлено. Понад двісті 
з; яз надійшло в І Іовоукраїпський 
райком ЛКСМУ віл. юнаків і дів
чат з просьбою направити їх па 
освоєння цілинних земель.

4 березня 1954 року вирушила 
на схід перша група молодих си
ту;-іастів. Серед них — тракто
ристи І Іовоукраїпської і Мз.топо- 
мічнянської МТС Віктор Апосто
лов, Леонід Семчсико, Адольф >1н-'

ковсі.кші, Василь Поліщук. Про
воджати від’їжджаючих при
йшли рідні, друзі, сотні жителів 
міста.

Поїзди набирали швидкість, ми
наючі) знайомі змалку місця. З піс
нею, жартами, мріями — швидше 
вперед, де чекає непочатий край 
рсбоги.

Здрастуй, 
земле цілинна!

Григорій Іванович Ділеико, від
шукавши дві старих любитсль-

^Наступний 
тиждень— 
тридцять 
дев'ятий

її ЗНОВУ Комуністична 
* партія, Радянський уряд 
звертаються до Ленінського 
комсомолу. Заклик очолити 
соціалістичне змагання шах
тарської молоді за високу 
продуктивність праці та 
збільшення видобутку ву
гілля знайшов гарячий від-

Темпам — 
зростати!

ЛІ. 
не 
минуло? По
над два

дцять? Фото
знімки — пам’ять дорога: про те. 
як жпиг.ував у Кокчетавській об
ласті. і зерно золоте возив, виби
раючи шлях у степу за орієнтира
ми, які вказувала місцева дівчин
ка. Серйозно так вказувала, сидя
чи з .чим поряд у кабіні, бо й 
справді, важко було б без неї на 
безкраїх просторах, де все було 
вперше — жнива, завзятий пере
гук машин, майбутня дорога, кот
ра невдовзі тут проляже.

Вже коли повернувся додому, в 
Мовоукраїнку, прислали посвід
чення: «Кращому шоферові Казах
ської РСР». Стоїть там дата — 
191)6 рік.

їм. кому випала честь прокласти 
першу борозну на віками пеорапій 
.землі, хто плекав урожай, збирав 
кого, згадати є про що. Цілина 
г.лховувала твердість характеру 
(палатками на снігу, несподівани
ми заморозками на початку л:та. 
пиловими бурями, недоїданням), 
учила цінувати слово дане това
ришеві і собі (по-іншому не мож
на було, коли на тисячі кілометрів 
пі оселі, чі людніш). Та комсомо
лу до труднощів не звикати. Краї
на чекала вагомих цілинних пудів. 
І воші — одержані! До життя бу
ло піднято 36 мільйонів гектарів 
асмель — неозорий край, який до-

У день присвоєння на
шому колективові імені 
XXV з'їзду КПРС ми вирі
шили план двох років де
сятої п ятирічки виконати 
до 1 липня 1977 року. Сле
га дотримуємо. Нещодав
но електрослюсареві Ва
силеві Максимцеву при
своєно почесне звання 
«Майстер — золоті руки». 
На такому високому про
фесійному рівні у нас 

коже і.
допомагаємо

рівшовап посівним
чержан. як Англія. Франція. ФРН 
і Японія разом узятих.

Цвісти моєму саду

вже більше пів- 
в районі освопі- 

V далекому Лл- 
Нас, новоселів.

рівні 
прагне трудитися 
Новачкам 
колективно. У Болодимира 
Осадчука, 
перший рік, наставником— 
уся бригада.

Зараз на нашому комсо
мольському календарі — 
кінець першої декади лис
топада другого року п’я
тирічки.

о. поля нов, 
групкомсорг комсо
мольсько - молодіж
ного колективу імені 
XXV з’їзду КПРС 
с-лектроаларатної діль
ниці Ганворонського 
тепловозоремонтного 
заводу.

який працює

гук у серцях молоді. У 1955 
році на шахти Донбасу за 
путівками комсомолу при
було 16 тисяч юнаків і дів
чат.

Країні потрібно багато 
вугілля для прискореного 
розвитку промисловості. 
Центральний Комітет КПРС

До редакції Новоукраїнської оа- 
йонпої газети надійшов лист з Ал
тайського краю Писав колишній 
завідуючий клубом бурякорад
госпу «Більшовик» Олексій Ма
ренной: «Минуло 
року мого життя 
І‘Я нових земель 
тайсшсому краї,
дуже гостинно зустріли. Ми забез
печені квартирами, гуртожитка
ми... Я ппацюіо бригадиром тесля
рів на Рубповському пункті «За- 
готзерчо». Нас V бригаді десять 
робітників. кожен перевиконує 
норми виробітку. Працюємо друж
но і злагоджено, готуємо примі
щення для прийому зерна Зараз 
на полях Алтайського краю дозрі
ває багатий урожай для збиран
ня якого потрібні люди Я звер
таюся до вас. зем тякп мої з Ново- 
українського району. До своїх 
друзів з радгоспу «Більшовик»

(Закінчення на 2-й стор.).
ІЗ

і Радянський уряд наприкін- ликої Жовтневої соціаліс- 
гово- 

зверненні ЦК
ці 1956 року визнали за 
необхідне збудувати в Дон
басі 35 нових вугільних 
шахт. «Побудуємо шахти 
власними силами. Хай це 
буде нашим подарунком 
Батьківщині до 40-річчя Ве-

тичної революції» 
рилось тоді у 
ЛКСМУ.

І знову, як і 
му, вирушали 
малих станцій поїзди з доб
ровольцями — в Донбас, 
на ударні будови!

два роки то- 
з великих і

Дотримуючись І 
ювілейного І 

графіка |.
36 кілограмів кондитер

ської продукції — тортів 
«Казка», «Кошик з гриба- ■ 
ми», «Святковий», смачного Е 
печива, рулетів — Еипус- І 
кає за зміну комсомоле- Е 
сько-мслсдіжний колек- “ 
тие кондитерського цеху 
комбінату громадського ® 
харчування.

Комсомолки Людмила ■ 
Нимилевська, Надія За- ■ 
карян та їхні товариші І 
роблято все для того, щоб И 
план двох років десятої 
п’ятирічки виконати до І 
7 листопада.

Т. ЕйДіНА, І
секретар комсомоле- Е

Ьської організації Го- ■
лор.анівського комбі
нату громадського “

Харчування.

І



2 стор

ЦІЛИНА ПІДКОРЯЄТЬСЯ 
и У Ж Н I и

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 
Приїздіть до нас на цілинні зем
лі! Ми чекаємо вас, дорогі зем
ляки!»

Підкорювачі цілини не тільки 
зорали землю, щоб ростити хліб, 
вони побудували там селища, по
садили молоденькі яблуньки, про
клали дороги — щоб жити.

Другі жнива
ГІонад тридцять механізаторів 

Повоукраїнського району і цього 
року, як минулого, позаминулого, 
жнивуватимуть двічі: у своїх гос
подарствах і на Алтанщині, в Ма- 
моїгговському районі. Дружба 
двох районів, перевірена часом, 
дас добрі плоди.

Євгеній Петрович Петерс з ор-

г
Дружба на віки
ВІТАЄМО 
ДРУГАРІВ

Від щирого ■ серця ми, 
молоді механізатори кол
госпу імені Калініна Олек
сандрійського району, ра
зом з усіма радянськими 
людьми вітаємо на нашій 
землі партійно-урядову 
делегацію Народної Рес
публіки Болгари на чолі з 
Першим секретарем ЦК 
БКІ І, і оловою Державної 
ради НРБ товаришем То
дором Живковим.

З давніх давен бере по
чаток дружба між росій
ським та болгарським на
родами. Особливо розви
нулась і зміцніла вона в 
наш, радянський час. Вже 
понад п’ятнадцять років 
підтримують Кіровограда 
дружні сюсунки із трудів
никами Толбухінського ок
ругу Народної Республіки 
Болгарії. Не так давно я 
їздив у братню Болгарію, 
знайомився із передовими 
методами праці на аграр
но-промислових комплек
сах. В червні цього року 
до себе з гості ми Чекає
мо болгарських механіза
торів. Будемо разом вчи
тися господарювати на 
землі.

і вітаючи партійно-уря
дову делегацію НРБ, я ві
таю своїх друзів — бол
гарських хліборобів.

В. ГАЛУШКА, 
бригадир комсомоль
сько-молодіжної трак
торної бригади кол
госпу імені Калініна 
Олександрійського ра
йону.

ЩИРІ ПОЧУТТЯ
Комсомольці і молодь 

нашого заводу з почуттям 
великої радості дізналися 
про вручення Першому 
секретареві ЦК БКГІ, Голо
ві Державної ради НРБ 
товаришеві Тодору Жив
кову найвищої нагороди 
Радянського Союзу — ор
дена Леніна і медалі «Зо
лота Зірка».

Як і всі радянські люди, 
ми високо цінуємо тради
ційну дружбу між народа
ми наших країн. Вчора, 
приймаючи делегацію з 
Толбухінського округу На
родної Республіки Болга
рії, ми висловили свої щи
рі братерські почуття бол
гарським товаришам. Гості 
вшанували пам’ять черво- 
нозорівців, які загинули, 
захищаючи честь, свободу 
і незалежність Батьківщи
ни, оглянули експозицію 
заводського музею.

В. БАЛАШОВ, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
заводу «Червона зір
ка».

>}шолодвй жолту

дсна Леніна колгоспу імені XX 
з'їзду КПРС, тільки побувавша в 
друзів, у радгоспі «Корчиїіський», 
зрозумів, як нелегко вирощувати 
хліб у тих умовах, скільки неспо
діванок чекає там навіть досвідче
ного механізатора. Найбільше до
шкуляли бурі, які зривалися рап
тово, застилали світ; дихнути бу
ло важко, не те, що вести «Сибі
ряк». Власне, зернозбиральний 
комбайн мав іншу назву, та воші, 
приїжджі, величали його тільки 
так: «Сибіряк». Був надійний і 
слухняний в управлінні — а це 
немало значить на важких і дов
гих кілометрах.

Алтайці і новоукраїнці змагаю
ться окремими господарствами і 
навіть бригадами. Двічі їздили в

ІНІЦІАТИВА

Такий зелений місяць травень. 
Оксамитядься поля, луки, лісосмуги. 
Мине кілька тижнів, і від нещадно
го сонця зблякне зелений килим. 
Тему юнаки та дівчата колгоспу 
імені Карна Маркса Добровеличків- 
сікого району спішно зібрали засі
дання комітету комсомолу. Рішення 
було одностайним — оголосити в 
господарстві комсомольський місяч
ник по заготівлі різнотрав’я. Кожен 
комсомолець зобов’язався накосити 
по 6 центнерів ранніх трав. А оскіль
ки рішення прийнято — хлопці, дів
чата коси в руки — та й де лісу. Ве
село було на суботшіку. І солов'їних 
щебетів наслухались, і коси дівочі 
духмяними вінками поприк( зшива
ли, і па мозолі на руках розжились. 
Ударна бригада, яку очолили секре
тар комсомольської організації кол
госпу Василь Майдебура та його 
дружина Надійна, обліковець трак
торної бригади, накосила під час 
су бої пика понад 10 топи різно
трав’я. Звісно, Василь з дружиною 
задавали топ: за один суботпик 
виконали місячну норму. Наступали 
па п’яти лідерам тракторист Серпії 
Молочков, агроном Василь Дзюбак, 
працівники бухгалтерії Валентина 
Бойченко та Ольга Мельник.

КУЛЬТАРМІЙЦІ — РОБІТНИКАМ

Звучить в цехах
пісня
Вже стали традицій

ними зустрічі колекти
вів Будинку культури 
імені Калініна з робіт
никами, інженерно-тех
нічними працівниками 
заводу під девізом 
«60-річчю Великого 
Жовтня — гідну зуст
річ». У ці дні в цехах і 
відділах можна послу
хати цікаву- лекцію, 
ознайомитися з огля
дом новинок громад
сько-політичної і ху
дожньої літератури, по
дивитись виступи учас
ників художньої само
діяльності, Ось тема“ 
лише деяких лекцій, 
прочитаних 25 травня: 
«Радянський спосіб 
життя — велике завою
вання соціалізму», 
«Міжнародне станови
ще СРСР», «Посилення 
боротьби з дрібними 
крадіжками — обов’я
зок кожного робітни
ка».

У першому цеху ве
лику аудиторію зібрав 
усний журнал «Настав
ники — робітничій мо
лоді». Багато теплих 
слів почула в свою ад

ресу шліфувальниця 
Валентина Бондаренко 
від своєї нзсіавниці, 
ударниці комуністичної 
праці Надії Макаріпни 
Глушко. Для них — до
свідчених робігникіа і

Дні культури 
на заводі 
тракторних 
гідроагрегатів

їх МОЛОДОЇ енергійної 
зміни—задушевно спі
вали солісти заслуже
ного самодіяльного ан- 
самбля танцю УРСР 
«Ятрань» Антоніна Чер- 
вінська і Анатолій Бон
даренко.

Для робітників дру
гого і транспортного 
цехів працівники біб
ліотеки Будинку куль
тури підготували бесі
ду «Соціалістична де
мократія — втілення 
єдності прав і обов'яз

радгосп «Чорнокур’їнський» до 
Героя Соціалістичної Праці II. Ф. 
Германова механізатори з трак
торної бригади колгоспу «Росія*, 
яку очолює Герой Соціалістичної 
Праці Б. С. Андріям. і приймали 
гостей у себе, ділились з ними 
досвідом вирощування цукрових 
буряків. Для молоді, якої немало 
в обох колективах, — це практич
ні уроки справжньої дружби, без
корисливої підтримки.

На Кіровоградіцииі готуються 
до жнив, на Алтаї щойно закінчи
ли посівну — які відстані і кліма
тичні відмінності між ними! Та є 
одна — коротка дорога — дорога 
пам’яті. Від нам ятника червоно
му партизану, який дав ім’я ал
тайському селу, до пам’ятника 
комсомольському секретареві Іва
ну Демченку, який вирішили спо
рудити новоукраїнці, проляже ця 
невидима дорога. А від неї розі
йдуться десятки інших, прямих, як 
мрія, чистих, як совість. По них 
йти тим, кому довірено невтомно 
і мужньо нести вперед факели ре
волюції.

Т. ФЕДОРОВА.

Бюро Доиропеличківського райко
му ЛКСАІУ схвалило ініціативу мо 
лодї колгоспу імені Карла Маркса 
і оголосило районний комсомоль
ський місячник по заготівлі ранніх 
кормів. В прийнятій постанові йде
ться про необхідність широко роз
горнути повсюдне проведения таких 
су бо тинків і недільників з участю 
населення, учнів шкіл, пре шефську 
допомогу промислових підприємств 
колгоспам у заготівлі кормів.

Молодь району гаряче підтримала 
лишіязьких комсомольців. Районний 
штаб по заготівлі сінажу і раннього 
силосу підбив перші підсумки: заго
товлено 120 тонн різнотрав’я. Особ- 
ляго активну участь у суботннках 
і недільниках беруть юнаки та дів
чата машинолічильної етапнії, 
друкарні, школярі. А в колгоспах 
імені Карла Маркса та імені XXII 
з’їзду КПРС для забезпечення пс- 
стіипої роботи агрегатів, які виго
товляють гранули із зеленої маси, 
створено комсомольсько-молодіжні 
кормодобувні бригади. Щедрість зе
леною травня збережуть для кол
госпів молоді господарі.

Л. КРАВЕЦЬ.
Добровсличківськпй район.

ків, справжньої свобо
ди кожного громадя
нина» та бібліографіч
ний огляд «Ідейність, 
партійність і народність 
у творах радянських 
письменники лауреа
тів Ленінської премії 
1 /76 року».

Хвилююча зустріч з 
учасником Великої 
Жовтневої соціалістич
ної революції А. І. 
Щербою відбулася в 
заводоуправлінні. Ве
ликим концєотом при
вітав її гостей і учасни
ків дитячий сектор Бу
динку культури.

Ми, калінінці, вва
жаємо, що дні культу
ри — прекрасна фор
ма культурного обслу- 
готування трудящих. 
У цьому переконує 
теплий прийом, який 
завжди нам виявляють 
на заеоді. А якщо в 
людей бадьорий на
стрій, то й працювати
муть вони краще.

К. ВОВЧЕНКО, 
завідуюча культма
совим відділом Бу
динку культури іме
ні Калініна.
м. Кіровоград,

військово-спортивної

|П ПОЧАТКУ здавалося, що 
•••*£ найголовніше буде — 
оту ракету виявити. І хоча на
передодні Сергійко Пархо
менко, Павлик Голуб та Воло
дя Антик у змаганні юних 
розвідників були визнані кра
щими, там, у лісі, їх все-таки 
іипередили юнармійці Субот- 
цівської середньої школи 
Знам’ячського району. Саме 
їх розвідники першими зна
йшли «ЦІЛЬ». Але «ціль» ще 
треба було «взяти». Ось тут і 
показали свою спритність кі- 
ровоградці.

— Товаришу командуючий 
обласною військово-спортив
ною грою «Зірниця»! Завдан
ня виконано! Втрат немає — 
першим доповів Павлик Го- 
луб, командир загону юнар- 
мійців кіровоградської се
редньої школи № 13.

Втрат справді не було. На
віть тоді, коли на змаганні з 
стрільби вперед вийшла^ 
команда Гайворонської се
редньої школи № 1.

— Ми зрозуміли, що мож
на і треба стріляїи краще. 
43 очок з 50 можливих. Та
кий результат був у гайво- 
ронських юнармійців. Зна
чить і ми навчимося так стрі
ляти. 1 навіть краще! То ж хі
ба це втрата?

Після такого невеликого 
відступу кіровоградці швид
ше від усіх зуміли розібрати 
й зібрати автомат, розбити 
намет, передати донесення. 
Думаєте, все це просто? Ли
ше для того, щоб Яша Мель- 
стер найпершим поклав на 
стіл суворим суддям папі
рець з трьома короткими 
словами донесення, Іринці 
Круценко довелось передава
ти їх з допомогою рації, Пав
лику Голубу — телефоном, 
Сергійко Абрамоз просигна
лив їх Яші прапорцями. І так 
на кожному етапі змагань.

А суперники ж бо які силь
ні виявились! Шість команд 
змагалися за першість. Гай- 
воронці не відставали від лі
дерів ні на крок. Всього два 
очка відділили їх на фініші 
від переможців. Команда 
Св'тловодськоі школи № 4, 
що посіла третє місце, теж 
була не менш грізним супер
ником. Недарма ж їх Юрко 
Пупков був визнаний кра
щим командиром. Проте, ма
буть, всі юнармійці твердо

2 вервия 1977 роху

«ВТРАТ І---------------- [

НЕМА Є!»
Закінчився обласний фінал Всесоюзної

гри «Зірниця»

переконані, що такого зван
ня заслуговують і їх команди
ри. Особливо ж долинчани. 
Коли команда: «Загін, рів
няйсь, стрункої» вимовлялась 
дзвінким дівочим голосом, 
мимоволі підтягувалися всі 
присутні. Так-так, саме діво
чим. Оля Хихло, командир 
загону Долинської середньої 
школи № 1, може позмага
тися в спритності з будь- 
яким хлопцем. Та гак воно й 
сталося. І Оля, до речі, зав
жди була попереду. Чи то 
змаганнях юних інспекторі»"" 
руху, чи серед стрільців, чи 
у виступах художньої само
діяльності. І коли в останній 
день після гри на місцевості 
всі взялися до випуску «Бо
йового листка», першою над 
столом теж схилилася Оля...

«Бути пильним і готовим у 
будь-яку хвилину захищати 
свою Батьківщину, країну, на
род — священний обов язок 
молодого покоління Радян
ського Союзу. «Зірниця» —• 
ссь перший етап нашої під
готовки до оборони рідної 
землі», — так написали юнар
мійці Суботцівської серед
ньої школи Знам’янського 
району в «Бойовому листку», 
який випустили в останній 
день обласних змагань. «Ми 
дуже наполегливо готувалися 
захищати честь свого району 
на фінальних змаганнях. І яка*, 
що на деяких етапах нас спіт
кала невдача — прикро, але 
не біда. Найголовніше — ми 
перевірили себе».

їх було сто п'ятдесят —’ 
тих, хто здобув перемогу на 
зональних змаганнях і хто 
прибув на фінал «Зірниці», 
їх двадцять п’ять — учнів 
7 «В» класу Кіровоградської 
середньої школи № 13, пере
можців цих змагань. Проте з 
певністю можна сказати — 
втрат немає ні в кого. Навіть 
новомиргородці, котрі зайня
ли шосте місце у фіналі, здо
були перемогу: минулого ро
ку їх команда була в області 
тільки двадцять четвертою..«

Н. ВІКТОРОВА.

На фото: переможці «Зір
ниці» — учні СШ № ІЗ м. Кіро- 
кограда. їм незабаром зтхнщатн 
честь області на республіканських 
змаганнях.

Фото В. ЛАСУНА 
та В. ВЕРНИ КА.

В РЕДАКЦІЮ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР» <

Прошу через Вашу газету вимовити мою щиру водячу 
юнакам і дівчатам області, обтасній раді ветеранів комсо
молу, всім товаришам які поздоровили мене із знаменною 
датою в моєму житті 50-річчям перебування в лавах 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

І. 1. БЕКЕША, 
член КПРС з 1927 року,
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І ВІДДАЧА. молоді;

коман-

суперником виявився чернівецький спорт-

ядяяпдя

На ставках ВДНГ УРСР.
Фотоетюд О. БОРЛ1ОТОВА. Фотохроніка РАТЛУ.

«У ТИШІ ЗРІЄ 
ІНТЕЛЕКТ...»

Я не згодна з думкою 
Н. Чайкіної. Бо коли лю
дина напідпитку, 
втрачає над собою 
роль. Як може

Роздуми про фінали II молодіжних спортивних 
ігор України в Кіровограді

ЧИТАЧІ
ПРО „молодий

КОМУНАР”

ДСТАННЯ декада тразня була зна- 
менна для кіровоградської спортив

ної громадськості. В обласному центрі 
відбулися фіна.:ьні змагання II молодіж
них спортивних ігор республіки з спор
тивної гімнастики та боротьби самбо. 
Ці дві події проходили з розривом у Три 
дні на помості дитячо-юнацької спортив
ної школи обласного спорткомитету.

У змаганнях з боротьби самбо взяли 
участь 20 команд областей України та 
дві команди міста Києва — всього 
близько 190 борців віком 18—20 років.

Кіровоградська команда вступила в бороть
бу в дещо послабленому складі. Напередодні 
змагань заявив про неможливість участі в них 
майстер спорту Юрій Насяпайко (напівлегка 
вага), а в день змагань Сергій Єршоч 
май зайвий один кілограм ваги. Отже оби
два зони виявили неспортнвну поведінку, під
вели своїх товаришів по команді. 1 якщо На- 
енпайка встигли замінити першорозрядником 
Віктором Давидюком, то в другому випадку 
нічого не можна було вдіяіи: команда замість 
десяти чоловік виступила дев’ятьма — без 
борця вагової категорії до 52-х кілограмів. 
Перша втрата ще перед стартом.

Та хан їх поведінка залишиться на їх со
вісті і хай в подальшому для них буде прикла
дом самовідданість учня 9-го класу школи 
№ 6 Віктора Переверзева. Коли на помості 
вже йшли поєдинки, він складав екзамен. А 
склавши, як кажуть, потрапив з корабля на 
бал: зі шкільної парти — на борцівський ки
лим. Віктор програв — обсіавинн не сприяли 
його успішному виступу. До того ж його пер
шим Г . __ ,__ " __ _ _
смен Ігор Казанцев — переможець першості 
України серед юнаків. Та все ж Віктор при
ніс своїй команді два залікових очки.

Прикладом для Насвпайка та Єршова може 
служити і Євген Бойченко. Почуваючи себе 
не зовсім здоровим, він вступив у боротьбу, 
одержав дві перемоги, принісши команді 
Б очок.

Хронологічна розповідь про всі пери
петії на борцівських килимах була б ду
же довгою. Тому скажемо про найбільш 
цікаві поєдинки. .Учень 10-го класу шко- 

I ли № 5 Віктор Давидюк переміг у трьох 
І перших колах, причому двічі больовими 

прийомами. Та все ж по очках програв 
переможцю першості країни 1977 року 

І Володимиру Єфімозу (переможцю і ни
нішніх змаїань), а також Миколі Щокі- 
ну з Харкова, який став срібним призе
ром. В результаті у Віктора — п яте 
місце з дев’ятьма заліковими очками.

Такий же здобуток ще з одного Вік- 
Ітора — кандидата у майстри спорту Ку- 

лешкова (перша напівсередня вага). Ре
зультат мі.” би бути й кращим, якби па 
шляху Віктора не зустрівся .майстер 
спорту з Криму Юрій Захаров — пере
можець першосіі країни серед молоді.

П’яте місце і в кіровоградського кан- 
Ідидата у майстри спорту легковаговика 

Олександра Виєоколяна, який достроко
во одержав три перемоги над суперника
ми з явною перевагою.

Драматично склалася боротьба для кірово
градського майстра спорту Сергія Мезенцева. 
Він виграв у чотирьох сильних суперників. 

І Наступний поєдинок з кримчанином Віктором
Панкінпм вирішував багато: перемога Мезен
цева давала йому і рано боротися за золоту 
медаль. Сергій повів у рахунку; 3:0, 4:1, 4:3. 
Коли до кінця поєдинку залишалося лише 
10 секунд, кіровоїрадець розслабився, втратив 
пильність і програв два бали. Отже, поразка 
4:5 і четверте місце у своїй ваговій категорії. 
І хо-і цс найкращий показник у кіроаоград- 

Іських самбістів, прикро за втрачену можли- 
гість стать золотим або срібним призером 
змагань.

- Як мй вже відзначали, переможцем у 
напівлегкій вазі став дніпропетровський 
майстер спорту Володимир Єфімов. До 
речі, він кіровоградепь, вихованець стар- 

Ішого тренера збірної обласної ради то
вариства «Колос» і Кіровоградщиііи, 
збірної центральної ради товариства 
«Колос» і юнацької збірної України 
майстра спорту В. Б. Покришкіпа. І хоч 
вже другий рік Володимир проживає в 
Дніпропетровську, тренується під кєрів- 

I ництвом свою першого^вихователя. І на 
нині'іі.-ііх змаганнях В. Б. Гіокришкін був 
нагороджений медаллю за підготовку 

І переможця.
І Золоті медалі других молодіжних спор

тивних ігор України вручені також май- 
Істру спорту Юрію Захарову з Криму, 

киянам майстру спорту Борису Редьку, 
кандидатам у майстри Вадиму Глуїценку 
і Сергій» Замковому, одеситам майстру 
спорту Василю Георгієву, кандидатам у 
майстри ІОоію Карпенку, Анатолію Ка- 
мінс.ькому, Вячеславу Колесову, майстру 
спорту з Донецька Олегу Саєпку.

У командному заліку першими стали 
І самбісти Одеської області, друге місце 
І зайняла перша команда міста Києва, тре- 
I тє — Харківської області.

Кіровоградці посіли восьме місце. На пер
ший погляд — це скромний результат. Проте 

■ йоіо слід розглядати інакше, якщо врахувати, 
що наші земляки випередили всі команди тре-

тьої групи, до якої належать самі, всі _____
ди другої групи та команди Запорізької. Во- 
рошнловградської областей та другої Київ
ської з першої групи.

Однак в даному випадку визначальним е не 
місце команди серед інших колективів, а кіль
кість очок, які вона здобула. Адже сума очок 
з усіх видів спорту у фінальних змаганнях е 
вирішальною оцінкою підсумків участі області 
у молодіжних спортивних іграх республіки. 
Кіровоградські самбісти внесли у загальну ко
пняку 49 очок — більше, ніж гімнасти, бас
кетболістки, боксери, важкоатлети разом узяті. 
Л СЬ ГУТ до речі згадати про фінальні 
** змагання з спортивної гімнастики, 
гробити деякі порівняння й висновки. Як 
відомо, наші гімнасти у фіналі набрали 
лише 10 очок, майже в п'ять разів мен
ше, ніж самбісти. І це при незрівняно 
кращих умовах для підготовки спорт
сменів. Досить навести такі факти. У Кі
ровограді є двз спеціалізовані гімнаст ич- 
і.і зали з найсучаснішим устаткуванням. 
За визначенням президента Міжнародної 
федерації спортивної гімнастики заслу
женого майстра спорту 10. Є. Тнтова і 
старшого тренера жіночої збірної Украї
ни заслуженого майстра спорту II.. Г. 
Астахової кіровоградська гімнастична 
С-аза є однією з найкращих па Україні. 
В спеціалізованих залах і в Д10СШ.%» 1 
займається більше 70 груп гімнастів, з 
якими працює ЗО тренерів.

А що у самбістів? Невелике напівпід
вально приміщення з підпірним стовпом 
на середині. У цьому приміщенні навіть 
борцівського килима розмістити ніде, 
тренування проходять на паралонових 
матах. Старішій тренер В. Б. Гіокришкін 
та йзго гри помічники .мізкують, як про
водити на цій базі заняття одинадцяти 
і руп самбістів. Про збільшення кількос
ті груп не може бути й мови, хоч ба
жаючих займатися боротьбою багато.

Ось такі умови. А результати, віддача пря
мо протилежні. Наведемо, можливо, дещо 
схематичний розрахунок. Якщо співставити 
кількість о'іок, що завойовлиі на нинішніх фі
налах молодіжних ігор, з площею спортивної 
бази, то у самбістів на один квадратний метр 
припадає 0,5 очка, а у гімнастів ляше... 0,01 
очка.

І ще таке. На перших молодіжних спортив
них іграх України, що проходили чотири роки 
тому, копи в Кіровограді не було нинішньої 
сучасної гімнастичної спортивної бази, гім
насти принесли області 66,1 очка — більше, 
ніж представники інших видів спорту. А ни
ні — лише 10 очок!

Отже, гімнастичний локомотив у нас 
не лише буксує, а, скажемо прямо, ско
чується під укіс. Можлііво, цс дуже різ
ка оцінка, але факти вперто свідчать 
про це.

Тут до речі навести слова з доповіді 
голови спорткомігеїу СРСР С. II. ІІав- 
лова на Всесоюзній нараді керівних пра
цівників по фізичній культурі і спорту в 
квітні цього року: «Виключно важли
вим питанням є дальше підвищення рів
ня кваліфікації тренерів, їх знань в га
лузі теорії та методики тренування, пе
дагогіки, психології, основ медицини, 
оволодіння ними передовим досвідом. 
Тут слоргиві им організаціям не слід 
жалкувати зусиль й матеріальних ви
трат, поскільки весь досвід нашої роботи 
показує: є здібний тренер — є і хороші 
спортсмени».

Ми далекі від думки огульно звинува
чувати кіровоградських тренерів з спор
тивної гімнастики. Багато хто з них ще 
не має .
бракує ініціативи й творчого простору. 
Коріть зла в постановці керівництва 
розвитком спортивної гімнастики. Спра
ва ця віддана на безроздільний і без
контрольний відкуп голові обласної фе
дерації спортивної гімнастики М. гі. 
Гасмапу. А він, як завідуючий кафедрою 
факультету фіззиховання педінституту, 
взяв на себе іце безліч обов’язків, з яки
ми впоратися просто не в силах.

Оголошена близько року тому з іні
ціативи М. Й. Гасмана так звана єдина 
централізована школа «Гімнаст» не ви
прав іала надій на координацію роботи 
тренерів, розробку та впровадження ме
тодичних рекомендацій і посібників. Свій 
еплив мають тут і внутрішньовідомчі 
фактори. Організації, в яких культивує
ться спортивна гімнастика, не визнають 
прав школи на централізоване керів
ництво А спраги, як бачимо, все гірша
ють та гіршають.

Висловлені в статті думки не претен
дують на вичерпний аналіз розвитку 
спортивної гімнастики в області, ллє 
безумовно одне: потрібні рішучі заходи 
дтя виводу цього виду спорту на рівень 
сучасних вимог.

«Актуальність тем, які ве
де обласна газета «Моло
дий комунар»» — така тема 
виїзної летучки, яку прозе- 
ли журналісти «МК» у селі 
Тишківка Добровеличків- 
ського району.

Позаштатні оглядачі газе
ти проаналізузали доробок 
молодіжних журналістів.

Редактор райгазети «Сіль
ське життя» Г. В. Моторний 
зупинився на тому, як «Мо
лодий комунар» висвітлює 
проблеми соціалістичного 
змагання. Перший секретар 
Добровеличківського РК 
ЛКСМУ М. М. Пашко зробив 
короткий аналіз публікацій 
газети на теми комсомоль
ського життя.

Виступили вчителі місце
вих шкіл, школярі, читачі га
зети. Розповіли про свої 
проблеми, подальші плани 
журналісти «Молодого ко
мунара».

Читачі і журналісти ради
лися, як зробити обласну 
молодіжну газету ще ціка
вішою, кориснішою.

достатнього досвіду, декому

керівництва

ЛІ КОРОТКОВ.

вона 
конт- 

кохати 
хлопець дізчину, яка ди
виться на світ сп'янілими 
очима? Як може хлопцеві 
подобатися її характер, 
який проявляється у її 
вчинках, діях і взаєминах 
з людьми? Жалюгідність 
життєвої позиції таких 
дівчат очезидна.

А. ВЕЛИКА.
м. Кіровоград.

ХМЕЛІЙТЕ 
ВІД КОХАННЯ!

Шановна Н. Чайкіна! У 
вас зовсім не кохання, бо 
як би не подобались танці, 
а кохану вони замінити 
не можуть. Це я про 
хлопця. А обом вам рад
жу хмеліти еід самого ко
хання, від кружляння у 
вальсі, від того, що так 
хороше жити, працювати, 
відпочивати, а не від ви
питого вина.

В. БОНДАРЕНКО.
Новоархангельський 
район.

МИ ОБУРЕНІ
Надзвичайно обурює 

лист Н. Чайкіної, яка по
любляє випити... Вона за
була, що дівчині прита
манні насамперед ніж
ність, скромність, чесність, 
гордість, а не чарка спирт
ного!

Учениці 8 класу Пле- 
теноташлицької се
редньої школи Мало- 
висківського району.

ДИСКУСІЙНИЙ
КЛУБ „МК“

ДРУЗІ ЧИ ЧАРКА?,
Випивка не лише перед танцями, а й взагалі, но- 

моєму, — цс просто безглуздя! Зневажаю любителів 
хильнути. Казав і кажу це своїм друзям. Не бажаю
чи щоразу вислуховувати мої докори, вони залишили 
мене. Та, певен, у майбутньому всі зрозуміють свою 
помилку.

Певністю підтримую 11. Петрик із Новоукраїнсько- 
го району. Якби ми всі в очі говорили «сучасним» 
дівчатам та й хлопцям, що ми думаємо про їхню 
поведінку, то все було б набагато інакше. 1 діяти в 
пій справі потрібно не тільки поодинці, а всім ко
лективом.

А. РАДКОВСЬКИЙ, 
учитель Покровської середньої школи 
Новоархангсльського району.

БУДЬ КОРИСНИМ
Ми тільки вступаємо у вік молодості. Ще не знає

мо, яка вона, але уявляємо дуже цікавою. І буде во
на такою тільки тоді, коли дерзатимемо завжди і у 
всьому.

Думаю, що молодості дозволено все, що приносить 
користь Батьківщині. Адже ж вона, Батьківщина, 
піклується про нас. робить все для того, щоб ми були 
красивими і в праці, і у відпочинку.

А ще я хочу висловити своє враження про лист 
Н. Чайкіної «Я забуваю». У неї і її коханого немає 
єдиних думок, тобто немає єдиної точки зору на 
життя.

Я зрозуміла, що їх єднають тільки сучасні танці, 
А життя ж складається не з одних лише танців...

Н. ВАСИЛИШИНА, 
учениця 8 класу.

Петрівськкй район.

І

Продовжується передплата на обласну молодіжну га
зету. В будь-якому відділенні зв’язку, агентстві «Союздру- 
ку», у листоноші чи громадського розповсюджувача преси 
ти можеш оформити передплату на «Молодий комунар» на 
друге півріччя 1977 року.

Юний друже!
Передплати газету сам і 

повідом про продовження пе
редплати своїм товаришам.

Редактор М. УСПЛЛЕНКО.
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Олександрійське І
середи« СВІТУ Ло 8
ОГОЛОШУЄ НАБІР учнів
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

НА БАЗІ 8 КЛАСІВ:
’гракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря;
електрогазозварник;
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку; 
слюсар по ремонту автомобілів, тракторів і сіль

госпмашин.
Строк наЕ’.ання — 3 роки.
3; рахованих (юнаків і дівчат) забезпечують сти

пендією. парадною і робочою формою одягу, трира- 
зоегм .харчуванням, тих, що мають погребу — гурто- 
ь.ні ком. Гі. що успішно закінчили училище, одержу
ють документ про професію, атестат про ’ середню 
Освіту і направ іеїшя на роботу.

НА БАЗ! 10 КЛАСІВ:
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку 

(строк навчання — 1 рік):
електрогазозварник (строк навчання — 1 рік і 6 мі

сяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим випла

чують стипендію в розмірі ЗО карбованців на місяць, 
нідміннпки одержують підвищену стипендію;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ:
тракторист-машинісг широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря (строк навчання — 8 місяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі 85 карбованців.
За направленнями кс.ігосігів. радгоспів та інших 

сільськогосподар?ьк):х підприємств приймають учнів 
г>а спеціальність «Машиніст холодильних установок». 
Строк навчання — 6 місяців.

Стипендію виплачують колгоспи, радгоспи та інші 
сільськогосподарські підприємства, які видали на
правлення.

Юнаків і дівчат, що мають освіту не нижче 10 кла
сів, пр'Ч'.мають на спеціальність «Електромонтер сіль
ської електрифікації». Строк навчання — 1 рік.

Зарахованим виплачують стнпензіїо. видають па
радну и робочу форму одягу, їх забезпечують трира
зовим харчуванням.

Осіб, які мають посвідчення тракториста другого 
чи третього класу, пішймяіоть на спеціальність «Водій 
тракторіп Т-130 і Т-150». Строк навчання — 3 місяці.

Увільнених у запас із лав Радянської Армії 
приймають на спеціальності:

електрогазозварник (строк навчання — 10 місяців), 
електромонтер сільської електрифікації і зв'язку 

(строк навчання — 10 місяців):
електромонтер сільської електрифікації (строк на

вчання — 8 місяців):
тракторист машиніст широкого профілю з правом 

роботи на Т-1'0. Т-150К (строк навчання — 8 міся
ців).

Приймають за направлениями колгоспів, радгоспів 
та інші х сільськогосподарських підприємств Учнів за
безпечують сіііпеплією в розмірі 85 карбованців

Зараховані зо училища в період проходження ви
робничої практики одержують 100 процентів зарпла
ти Час навчання в училищі зараховується р робочий 
езаж Відмінників навчання направляють в індустрі
ально-:! ?;іаг стічні учбові заклади системи тірофтс.х- 
оевіги.

Початок занять з 1 вересня 1977 року на вищеза
значені спеціальності. Для осіб, увільнених V запас з 
лс-в Радянської Армії, заняття починаються в міру 
ь.омп.іектування груп.

Вступники полають документ про освіту, свідоцтво 
про народження (після досягнення 16 років — пас
порт), характеристику зі школи або з останнього міс- 
ця побоїв, доч'.тку з місця проживання і про склад 
сім’ї, автобіографію. 6 фотокарток розміром ЗХ^сап' 
тимегрії Приймання заяв по 20 серпня 1977 року 
приймальною комісією училища щодня з 8.30 до 16.30. 
годин.

Адпеса училища: м. Олександрія-7. с. Октябрське, 
ьул. Трудових резервів, 1. їхати автобусом «Бэ до зу
пинки «Октябрське».

ДИРЕКЦІЯ.

Бітової радська школа-інтернат
ПРОВОДИТЬ НАБІР УЧНІВ
У І, її, III IV. V. VI, VII. VIII. ІХГ X КЛАСИ

Школа працює :-а кабінетною системою, має 24 
иг.обре обладнаних кабінети, спортивний зал та ста
діон.

Учні, що закінчують 10 класіз, одержують одну із 
спеціальностей: токаря, штукатура-маляра, кулінара, 
«толяра-верстатника, швеї, слюсаря.

В деяких випадках батьки користуються пільгами 
в сплаті за утримання дітей в школі, перевага надає
ться при інших оісних умовах учням 9-х класІЕ.

Адреса школи м. Кіровоград, пул. Короленка. 4. 
ДИРЕКЦІЯ.

. —

316050. ГСП. Кіровоград 50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря га відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу гистіе і масоеої роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 19141, Обсяг 0,5 друк. ари.

Кіровоградський технікум радянської торгівлі

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА ДЕННИЙ ВІДДІЛ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад готує фахівців для системи 
державної торгівлі за такими спеці
альностями:

технологія готування їжі;
товарознавство та організація тор

гівлі продовольчими товарами;
товарознавство та організація тор

гівлі промисловими товарами.

До технікуму приймають осіб віком 
до ЗО років.

На технологічне відділення — з ос
вітою за 8 класів (строк навчання — 
З роки і 6 місяцір).

На товарознавче відділення — осіб, 
шс мають освіту за 8 і 10 класів 
(строк навчання відповідно 3 і 2 ро
ки).

Осіб, нагороджених по закінченні 
школи Похвальною грамотою або 
золотою /педаллю, зараховують до 
закладу без вступних екзаменів.

Приймання документів: до груп на 
базі восьмирічної школи — зі черв
ня по 31 липня, до груп на базі се
редньої школи — зі червня по 14 
серпня.

Вступні екзамени — з 1 по 20 серп
ня, у два потоки.

Еступники складають екзамени до 
груп на базі 8 класів з російської 
(української) літератури (твір), хімії 
(усно).

До заяви на ім'я директора слід 
додати свідоцтво (атестат) про закін
чення школи (оригінал), чотири фо
токартки (ЗХ4 см), довідку про стан 
здоров’я (форма № 286).

ззявяимп^вмавявмкмяпввжнввв

ОГОЛОШУЄ Н\БІР УЧНІВ

Білоцерківське середи« професійно-технічне училище М 13

НА 1977-1978

Заклад готує зобітпиків таких спеціальностей: 

маляр-будівельник (строк навчання 3 роки), 
столяр-будівельнмк (3 роки), 
штукатур-лишовальннк-плитковик (3 роки), 
монтажник конструкцій — муляр (3 роки), 
автокранівник (3 роки), 
штукг.тур-маляр (3 роки), 
слюсар-сантехнік (1—2 роки), 
муляр-монтажник конструкцій (1—2 роки), 
штукатур-маляр (1—2 роки), 
маляр (1—2 роки), 
муляр (1—2 роки).

Учні що навчаються 3 роки, пп закінченні проф^ 
техучилища набувають, крім спеціальності, середньої 
освіти.

Приймають юнаків і дівчат з освітою не нижче 
8 класів віком 1,5 —16 років. На однорічний строк на
вмання приймають осіб з Ю-класіюю освітою, а та
кож звільнених у запас із лав Радянської Армії.

Вступники подають свідоцтво про закінчення 8 кла
тін або атестат, свідоцтво про народження довідку 
про місце проживання, довідку про склад сім’ї, 6 фо-

Мігколаїлськи й
ордена Трудового
Червоного Прапора 
кораблебудівний інститут 
імені адмірала С. О. Макарова.
ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ

У 1977 РОЦІ НА ФАКУЛЬТЕТИ:

кораблебудівний, 
машинобудівний, 
електроустаткування суден.

9
На факультетах такі спеціальності: 

суднобудування і судноремонт.
устаткування і технологія зварювального вироб

ництва.
економіка та організація машинобудівної промне- 

лсрості (спсціз'їізаиія — суднобудівна промисло
вість) .

суднові машини і механізми,
суднові силові установки,
дригупн внутрішнього згоряння, 
турбіпобудупапня.
слсктпоуст.т гкуванпя суден 
холодильні и компресорні машини та установки.-

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

Студентів забезпечують стипендією відповідно до 
існуючого положення. Іногороднім падають гурто
житок.

Заяви і документи направляти на адресу: 327000, 
м. Миколаїв (об.ч.), проспект Леніна, 3. Телефон 
4-01-20.

РЕКТОРАТ ІНСТИТУТУ.

»МОЛОДОМ КОММУ ПАР» - 
оріап Кнропоїралекоїо обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоірад. 
Гатета печатается 

на украинском птикс.

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

полі) рафії і книжкової горіів.іі, 
м. Кіровоград вул. Глінкн, 2.

Індекс 61197. Зам. № 228, Тираж 60 600,

Паспорт, військовий квиток, сві
доцтво про народження пред’явля
ють особисто.

При технікумі є їдальня. Стипендію 
виплачують на загальних підставах.

При закладі працює заочний відділ, 
який готує фахівців тих же спеціаль
ностей без відриву від виробництва.

Приймають осіб, які мають прак
тичний стаж роботи в торгівлі та 
освіту за 10 класів."

Строк навчання' на технологічному 
відділенні 2 роки і 6 місяців, на това
рознавчому — 2 роки.

Адреса' м. КірсЕОГрад-12, вулиця 
Василини, 5.

ДИРЕКЦІЯ.

навчальний рік

токарток розміром 3X4 см, довідку з поліклініки 
(форма № 286), рентгензнімок грудної клітки і ре
зультаті) аналізів.

Учнів забезпечують безплатно одягом, спецодягом, 
триразовим харчуванням, ту отож піком.

Під час практики учням виплачують третю частину 
зароблених ними грошей.

Училище має упорядкр'вашш гуртожиток, добре 
обладнаний навчальний корпус, майстерні, кінозал, 
спортивний зал, стрілецький тир. Працюють . гуртки 
художньої самодіяльності, технічної творчості. спор
тивні секпії (класична і вільна боротьба, бокс, фут
бол, волейбол).

Випускників училища забезпечують роботою в 
трестах сБі.тоцспківпромжіїг.тобуд ■>, є.Білонерківхім* 
Суд», па комбінаті «Кнївпромбул».

Початок занять з 1 вересня.
Адрес,-і учп.тшна: м. Біла Церква Київської облас

ті. вул. Турчанінова 33/35. їхати’ автобусами №№ 8, 
9 до зупинки «Холодильник».

ДИРЕКЦІЯ.

Шуйеьке серед«« wkfbuce
ІВрофесі Й HO-теX 18 Н ES© 

училище Ж 111

приймає учнів

НА 1977—1978
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(ДІВЧАТ ВІКОМ 15—17 РОКІВ):

з восьмирічною освітою — на спеціальності: ткаля, 
прядильї-іщ.ч. контролер якості готових тканин. Строк 
навчання — 3 роки. Одночасно з професією учениці 
набувають середньої осяти;

з освітою за 8—10 класів — па спеціальності: тка
ля, знімачка пряжі, контролер якості готових тканин, 
мотальниця. Строк навчання — 10 місяців.

Учениць забезпечують безплатним триразовим хар
чуванням, одягом, підручниками, іногородніх — гур
тожитком. Усі учениці одержують 50 процентів заро
бітку, що нараховується в ході виробничого навчан
ня. Дітям, які лишилися без опіки батьків, дітям 
інвалідів Великої Вітчизняної війни 1 і II груп та 
круглим сиротам виплачують стипендію.

Час навчання в училищі зараховується до трудово
го стажу.

Печаток занять з 1 вересня 1977 року.
Вступники полають свідоцтво про освіту, паспорт 

або свідоцтво про народження, характеристику зі 
інколи 6 фотокарток розміром 3X4 см, медичну до*" 
ніяку, довідки з місця проживания і про сімейний 
етап.

Адреса училища: 155600, м. Шуя Івановської об
ласті, вул. Вокзальна, 2. Телефони-. 2-32-05, 2-31-64. «

ДИРЕКЦІЯ.

♦

ПОГОДА

Вдень 2 червня В і.б.ЩСТІ І місті КІВОНОІряді буде МІІІЛИВЯ 
УМ.'.ріІІСТЬ. у Другії! полонині ДНЯ — МІСЦЯХ. II І.СЧН'ЛНКНЙ ДОНІ. 
Нігер '.мінних напрямів. 1- 7 метрів на секунду Температу
ра повітря в області 15-20, у місті 16-18 гр ілусін.

■' І червня — мінлива хмарність, місцям.і короткл-ілспий 
дощ. грека. Вітер північно, іахідніїй. 5—Ні меічів на секунду. 
Температура повітря вночі 7—12, удень 11—1-і градусів.
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