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ЗБОРИ ОБЛАСНОГО ПАРТІЙНОГО АКТИВУ
Учора в Кіровограді відбулися збери 

партійного активу області, які розгляну
ли питання «Про проект Конституції 
СРСР і завдання партійних організацій 
області, що випливають із доповіді Ге
нерального секретаря ЦК КПРС това
риша Л. І. Брежнєва і рішень травневого 
(1977 року) Пленуму ЦК КПРС». З допо
віддю виступив перший секретар обко
му Компартії України М. М. Кобильчак.

В обговоренні доповіді взяли участь 
О. 3. Гіталов, бригадир тракторної 
бригади колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Новоукраїнського району, депутат Вер- 
х.озної Ради СРСР, двічі Герой Соціа
лістичної Праці, член Конституційної ко- 
місії; О. К. Антонов, слюсар кіровоград
ського заводу «Червона зірка»; І. М. 
Урицький, перший секретар Олександ
рійського міськкому партії; І. С. Шевер- 
і;ясв, начальник Знам’янського відділен
ня Одесько-Кишинівської залізниці; 
Я. С. Бурякопський, бригадир форму
вальників головного заводу виробничого

об’єднання «Дніпроенергобудіндустрія»; 
І. С. Чучин, голова колгоспу імені Суво
рова Бобринецького району; Г. Л. ₽яб- 
чун, директор середньої школи № 13 
міста Кіровограда; О. Л. Мельников, 
військовослужбовець; В. Ф. Коротченко, 
голова обласного суду; Т. Ф. Наута, го
лова Новоархангельської районної Ради 
депутатів трудящих, депутат Верховної 
Ради УРСР; О. О. Скічко, перший секре
тар обкому ЛКСМ України.

Збоои обласного партійного активу 
прийняли резолюцію, в якій одностайно 
схвалили проект нової Конституції СРСР, 
рішення травневого Пленуму ЦК КПРС, 
положення і висновки доповіді Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Голови 
Конституційної комісії тов. Л. І. Бреж
нєва.

Учасники зборів з великим піднесен
ням прийняли вітального листа ЦК КПРС, 
Генеральному секретареві ЦК партії 
товаришу Л. І. Брежнєву.

Наш Основним Закон

СПАСИБІ
ПАРТІЇ

З особливим настроєм 
сьогодні трудяться комсо 
мольці і молодь Маловис- 
ківського«районного об'єд
нання «Сільгосптехніка». 
Палко схвалюючи проект 
нової Конституції Союзу 
Радянських Соціалістич
них Республік, ми глибоко 
усвідомлюємо, що саме 
нам жиги і працювати, бу
дувати світле комуністич-

СУБОТНИК — 
ФЕСТИВАЛЮ

Щоб достойним 
був внесок

У ці дні в комсомоль
ських організаціях госпо
дарств і підприємств про
ходять термінові комсо- 
мольські збори. На по
рядку денному стоїть од
не питання: підготовка до 
Всесоюзного комсомоль
сько-молодіжного субот- 
ника. Нешодавно такі збо
ри відбулися в комсо
мольсько - молодіжній 
тракторній бригаді кол
госпу «Родина». Бригадир 
Анатолій Харкавий закли
кав усіх механізаторів по- 
ударному працювати 25 
червня:

— Зробимо все, щоб 
наш внесок у фонд фести
валю був достойний зван
ня колективу КОМСС/МОЛЬ- 
сько-молодіжного, — ска
зав він.

Настрій, який панус в 
бригаді механізаторів, 
очолюваної молодим ко
муністом А. Харкавим, 
сьогодні заволодів юнака
ми і дівчатами району по
всюди. Понад п’ять тисяч 
комсомольців і молоді 
вийдуть на суботник.

В. яремчук, 
начальник районного 
штабу по підготовні 
до Всесоюзного ком
сомольсько - молодіж
ного субот ннка, дру
гий секретар Ульянов
ською райкому ком
сомолу.

СТАНЬМО 
В СТРІЙ, 
ВЕТЕРАНИ!

ОАДіСгїО чути повідомлення про те, з яким енту- 
* зіазмом готуються до Всесоюзного комсомоль
сько-молодіжного суботника юнаки та дівчата об
ласті. Одні працюватимуть на зекономлених мате
ріалах і електроенергії, інші підрахували свої мож
ливості і вне переконані, що 25 червня дадуть дві 
норми. І головне те, що всі комсо/допьці свою про
дукцію хочуть випустити якнайкращою, з найвищою 
якістю.

Нам гсрдісно за онуків, синів наших синів. Вони 
справжні спадкоємці слави своїх батьків. У день ком
сомольсько-молодіжного суботника хочеться теж 
бути з ними. Ми, комсо/аольці 20-х, 30-х років не мо
жемо .бути осторонь справ комсомольців 70-х. Бо в 
нас теж такі ж високі поривання, і серця у нас ще 
з вогнем молодості. Тож і вирішили ми: вийдемо на 
суботник разом з ааолодим.и. Допоможемо юнакам і 
дівчатам своїм напутнім словом, споїм особистим 
прикладом. І закликаемо всіх ветеранів комсомолу 
Кіровоградщини теж бути в шеренгах учасників ком
сомольсько-молодіжного суботника.

М. Я. ЖЕРД1ЄВ, О. В. БУР’ЯМСЬКИЙ, 
Л. В. ЗАЙЦЕВ О. П. ГОРБАНЬ. В. Л. 
ЗВЕРШКОВСЬКИЙ, О. Ф. ПЕТРОВА — 
комсомольці 20—ЗО років.

не майбутнє. За правом 
юсподарів своєї країни, 
обговорюємо проект, ви
словлюємо свої думки з 
приводу того чи іншого 
пункту нової Конституції.
Особливо нас хвилюють і 
сповнюють гордістю ряд
ки проекту про право ра
дянських громадян на 
житло. Вперше у світі на
ша нова Конституція про
голошує це життєво важ
ливе право, що с дальшим 
втіленням конкретної тур
боти і піклування партії 
про кожну радянську лю
дину.

На початку цього року 
в мальовничому куточку 
нашої Малої Виски виріс 
ще один багатоповерхо
вий будинок із усіма зруч 
ностями. Тут одержали 
квартири молоді сім'ї на
ших ремонтників Анатолія 
Васильєва, Анатолія Іщен- 
кя. В цьому будинку в 
гарній двокімнатній квар
тирі живу із дружиною та 
донькою і я. І, читаючи 
проект ноеої Конституції, 
проймаюся почуттям за
хоплення, вдячності рідній 
Комуністичній партії. Ра і 
дянському уряду. Адже у і 
нас, молодих робіті.нків, 
є усі можливості для все
бічного розвитку осо
бистості. Право на працю, 
яке доповнюється в про
екті правом на вибір поо 
фесії, роду занять і робо
ти за покликанням, здіб
ностями.

ПОЧЕСНИЙ ОБОВ’ЯЗОК
Найбільшим у проекті е розділ «Основні права, 

свободи і обов’язки громадян СРСР». Читаючи його, 
проймаєшся гордістю: які щасливі, які ві-т ні ми, ра
дянські люди. І як добре, що паші права невіддільні 
віл обов’язків. Вперше в Конституцію вводиться роз
діл про закисі соціалістичної Вітчизни. Ми, вчорашні 
воїни Радянської Армії, сьогоднішні хлібороби, схва
люємо ного, тому, що турбота про обороноздатність 
нашої країни — не справа всього народу. Повср- 
нувшись до колгоспу, ми замінили водіїв Дмитра 
Погорілого. Сергія Мороза. Миколу Доглядного. слю
саря автогаража Василя Шепслснка. і трішки заздри
мо їм тому, що гені: стали солдатами у знаменний 
для всієї країни час — в рік 60 річчя Радянської 
влади, завоювання якої виражені у проекті Консти
туції СРСР.

С. БАБИЧЕВСЬКИИ. 
О. ШЕПЕЛЕВ КО.

Колгосп імені ААічурша
Ііовгородківсіжого району.ТУРБОТА ПРО ЛЮДИНУ
Ознайомившись з проектом Конституції СРСР, ро

бітники Бобринецького міжколгоспбуду зібралися на 
мітинг, щоб висловити гаряче схвалення важливого 
документу.

- «Джерелом зростання суспільного багатства, доб
робуту народу і кожної радянської людини є аїльна 
г.раця радянських людей» — з особливим хвилю
ванням сприйняли ми ці рядки проекту. І вирішили 
працювати ще краще, щоб виправдати те велике 
довір’я і турботу, які партія, держава на всіх етапах 
поступального розвитку виявила і виявляє до моло
дого покоління. Комсомольці та молодь цегельного 
заводу завдання двох років десятої п'ятирічки нико- 
иг>ють до 6С-річчя Жовтня, випустять помад план 
50 тисяч штук цегли відмінної якось.

М. НОСУ РАК, 
технолог цегельного заводу, секретар 
комітету комсомолу.

ПІДЕ ЗЕЛЕНИЙ 
КОНВЕЙЄР
Напружені дні нині у членів районного нігабу підготовні) 

та проведення Всесоюзного комсомольсько-молодіжного су- 
ботіїпка. Турбота у кожного, перш за все. про тс. щоб чітко 
і конкретно визначити фронт робіт для юнаків і дівчат на 
25 червня. Адже в суСотннку візьмуть участь майже три з 
половиною тисячі юні району Дуже важливо забезпечити 
ню армію снтузіастіп роботою так. аби всі змогли найпро
дуктивніше проявити своє вміння, майстерність. Безпосе
редньо на робочих місцях працюватимуть дві .з половиною 
тисячі комсомольців і молоді. На заготівлі кормів для тва
ринництва будуті зайняті почаї триста чолопік. Вони нако
сять і перевезуть ЗО тонн зелених кормів. За попередніми 
підрахунками у фонд фестивалю комсомольці і молодь ра
йону внесуть понад 2700 карбопанціи.

В. КОРЧЛГІН, 
інструктор Петрівського райкому комсомолу.

Скажімо, хотів я бути 
робітником, електрогазо
зварником. Мрія моя 
здійснилась. Після' закін
чення технікуму я став 
класним спеціалістом, був 
чемпіоном обласного кон
курсу серед зварників. І-Іа 
досягнутому не зупи
няюсь. Адже в нашій краї
ні є безмежні можливості

СТУПЕНІ СХОДЖЕННЯ
ШДБИГО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ 
МАНСІ РІВ МАШИННОГО ДОЇННЯ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗА П’ЯТЬ МІСЯЦІВ

Ольга Козаченко з Не- 
сватківського відділка рад
госпу Другого імені Пет- 
ровського цукрокомбінату 
Олександріеського району

надоїла від кожної корови 
по 2200 кілограмів молока.

Валентина Єпішеоа з кол
госпу «Перше травня» 
Маловисківського району — 
2003.

Надія Максммснко з кол
госпу «Перше травня» Ма
ловисківського району — 
1997.

(Закінчення на 2-й стор.).

для самовдосконалення. 
Думаю, кожен із наших 
молодих людей знайде 
багато прикладів для під
твердження цього у влас
ній біографії. Я мріяв, на
приклад, мати вищу осві
ту. І це стає реальністю: 
закінчую Кіровоградський 
інститут сільськогосподар
ського машинобудування. 
Від імені всіх комсомоль
ців райоб'єднання хочу 
висловити рідній партії, 
Радянському уряду слова 
найщирішої вдячності за 
повсякденну турботу про 
молодь.

Ю. ЛЕБЕДИНСЬКИЙ, 
електрогазозварник Ма
ловисківського район
ного об'єднання «Сіль
госптехніка».

м. Бобринсиь.

Трудовим гіднссеніїпм відповідають па турботу Кому
ністичної партії і Радянського уряду про Країну Рад молол* 
робітники четвертої дільниці складального цеху Олександ
рійського електромеханічної о заводу Схвалюючи проект в°; 
вої Конституції СРСР, ланка кандидата в депутати міської 
Ради депутатів трудящих Олександри Криворот зобов’яза
лася виконати план двох років п’ятирічки до 60-річч» Жовт
ня. Змінні норми дівчата виконують на 120—130 процентів.

Па фото: О. КРИВОРОГ (справа) та члені) ланки 
Т. ОГЛОБ1НЛ, Г. СОРОКА.

Фсто І. КОРЗЗ НА.



2 стор 9,1М.олопкА комунар

ЛОГІКА

сходмая
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

ШКОЛА ВІДЗНАЧИЛА ЮВІЛЕЙ

Галина Писании з кол
госпу імені Фрунзе Долин- 
ського району — 1950.

Людмила Сокирська з 
колгоспу «Росія» Нозоукра- 
інського району — 1929.

Світлана Григір з кол
госпу імені Леніна Долин- 
ського району — 1878.

Зоя Плахотнюк з‘колгоспу 
імені Мічуріна Нозгородків- 
ського району — 1858.

Валентина Новак з Улья
новського відділка рад
госпу Маловисківського 
цукрокомбінату — 1338.

Антоніна Калашникова з 
колгоспу «Перше травня» 
Маловисківського району — 
1899. /

Таміла Козішкурт із кол
госпу імені Фрунзе Улья
новського району — 1800.

Минув ще один місяць 
другого року десятої п'яти
річки. Новими здобутками у 
праці ознаменували 
молоді доярки < 
Зроблено непоганий 
для виконання 
честь юзілею 
зобов'язань, 
то рубежу досягли 

■й обласного змагання

йоі о 
області, і 
і заділ І 

взятих на 
підвищених і 

Двотисячно- І 
лідери 
серед І 

І молодих м-зйстріз машинно- | 
Е* ге. доїння Ольга Козаченко • 

та Валентина Єпішева. Про : 
напруженість змагання се
ред молодих тваринників ' 
сзідчать їхні показники: як-

5 що раніше дівчата здєбігь- і 
< того добивалися приблизно і 
в однакової продуктивності | 
Й тварин своїх груп, то сьо- ' 
н годні перша десятка упез- 
■ нено відірвалася від супер

ників на кілька сот кіио- 
| грамів.

їзорче суперництво роз- І 
І горнулось В комсомоль- 
I сько-молодіжному колекги- 
I зі колгоспу «Перше травня» 

Маловисківського району. 
І Якщо за підсумками чоти- 
В рьох місяців Валентина Єпі- 
1 шева відірвалася від своїх 
я суперників щонайменше на 
І 1 и0 кілограмів, сьогодні її 
1 подруга по фермі Надія Мак- І 

сименко недобрала всього 
Я шість кілограмів і зайняла 
І в змаганні третє місце. Гак, 
З змагання називає нові іме- 
| на. Шосте місце посіла Світ- 
3 лана Григір з колгоспу іме- 
“ ні Леніна Долинського ра- 

йому. Обігнала своїх супер- 
и никіз і ввійшла до десятки 
Н сильніших не ТІЛЬКИ Зоя 
И Пл=хотнюк з колгоспу імені 
іч Мічуріна Нозгородкізського 
Я району, а й Валентина Но- 
и вак з Ульяновського відділ- 

ка радгоспу Маловисків- 
I ського цукрокомбінату. 
а Прізвище Людмили Сокир- 
9 ської вперше з'явилось се- 
| ред прізвищ лідерів місяць 
9 тому. Приємно відзначити, 

що це не випадковість.
1 Людмила впевнено стоїть 
і на п ятій сходинці.
І Як і раніше, викликає 
І стурбованість відставання у 
д змаганні молодих тваринни- 
|| ків Петрізського,

ського, 
І районів.

Федченко із колгоспу імені 
Чкалова — лідер змагання 
серед молодих доярок 
Петрівського району на
доїла за п'ять місяців 1190 

— кілограмів. її суперниця із 
Я колгоспу «Росія» Ніна Ко- 
I робка і того менше — 950. 
Я Очевидно, Петрівському 
| райкому ЛКСМУ варто по- 

якість такого 
проаналізувати

№

Все було як на справжньо
му мітингу — оркестр, оплес
ки, вітальні слова, почесні 
гості... Хлопчики і дівчатка 
урочисто проводжали в рейс 
автомобіль із яскравою циф
рою «90» на боріу.

Урочистість моменту поляга
ла в тому, що грузовик віз на 
приймальний пункт «ІОВІЛСІІ- 
іінГі» вантаж. 60 тони метале
вого брухту вирішили зібрати 
учні Новоукраїїіської восьми
річної школи № 1 за 60 удар
них тижнів передліовгненого 
змагання і своє зобов'язаний 
виконали майже вдвое швид
ше. Тепер — понад план!

З трудовою перемогою учнів 
привітав знатний механізатор 
Иовоукраїпщніїн -- бригадир 
іракторної бригади .'<• 2 кол
госпу «Росія» Герой Соціа
лістичної Праці В. С. Лндрі- 
яш. /А коли стихає мідь 
костру, кому не хочеться 
знайомитися ближче з ві 
міі.м хліборобом? Ці два мо
менти шкільного сни із зафік
сував фотоапарат на ного по
заштатного кореспондента 
ІІовоукраїїікн Г. ВРЛД1Я.

І

Знам ян-
Кі ров оград ськ or о 
Скажімо, Надія

І

ЧЕСТЬ ДІВОЧА
у СІЙ області відоме ім’я робіт

ниці заводу тракторних гідро
агрегатів, делегата XXV з’їзду 
КПРС Юлії Євтушенко. Тепер во
на — кваліфікований спеціаліст, 
заслужений працівник, наділений 
високим довір'ям колективу, ша
нована людина. • Вчителі згадують, 
яка вона була старанна, уважна, 
допитлива, скромна. Зразу після 
школи пішла на завод, захоплено 
переймала досвід своїх старших 
наставників, охоче включилася в 
громадську роботу. ' Після зміни 
її можна було бачити в бібліоіе- 
ці, в клубі на концерті, з друзями 
на прогулянці. Вийшла заміж, ста
ла матір’ю...

А в селі Долинівці Компаніів- 
ського району теж росла дівчина. 
Ходила до школи, пристрасно 
декламувала вірші на святкових 
вечорах. Потім вчилася в профе
сійно-технічному училищі, набула 
механізаторської спеціальності. 
Почала працювати в тракторній 
боигаді. І в колгоспі її, Піду, зна
ють як кращу трактористку, разом 
з чоловіком, Михайлом Фідель- 
ським, працює вона на одному 
агрегаті...

Такі дівчата виростають скрізь, у 
селах і містах. Доблесні в праці, 
скро/лні в побуті, вони несуть і 
високу чисту любов, і безмежну 
вірність, в життя ідуть впевнено, 
сміло, стають вірними дружинами 
і самовідданими матерями. А на 
роботі вони — лікарки і вчитель
ки, агрономи й інженери, продав
ці й офіціантки, швеї і пекарі, 
шліфувальниці і доярки, шофери 
і трактористки. Високу честь свою 
жіночу несуть через усе життя, і 
бере вона початок з дівочої честі, 
з перших кроків у житті...

Ці кроки бувають різні, 
спостерігаю, як до гурту шістнад
цятилітніх дівчаток вайлувато під
ходить патлатий парубійко, сп’яні
ло хитається, верзе сороміцькі 
слова. Двоє чи троє дівчаток со
ромливо відходять від гурту і 
йдуть собі геть, а інші задоволено

І дбати про 
змагання,

| причини відставання з тим, 
І щоб надалі його уникнути. 
I Адже час не чекає. Всього 
І п’ять місяців відділяє нас 
І від ювілею Великого Жовт

ня, котрому готуємо МИ свої 
трудові дарунки. Нехай же 1 

и будуть вони вагомими!

Ось

регочуть. Неприязно дивляться 
на цю компанію жильці, що си
дять на лавочках біля під’їздів; і 
перехожі, Але, що їм, молодим! 
Зп'янілий парубійко безцеремон
но бере одну а дівчат за тонкий 
стан і веде тротуаром. Вона не 
опирається, не протестує, навпаки, 
ще й рада, всіляко підлещується 
і, як видно, навіть горда, що саме 
її він підхопив...

Чи можна так поводитися, особ
ливо дівчині? Природа створила її 

ДИСКУСІЙНИЙ

„ЩО ДОЗВОЛЕНО
МОЛОДОСТІ?«

як втілення краси і грації, наділи
ла особливою ніжністю і душев
ністю, споконвіків дівчина оспі
вується поетами, в її честь луна
ють найніжніші слова.

Звісно, хороша дівчина такого 
хлопця до себе і близько не під
пустить, не ста«е з ним поруч. На 
жаль, деякі дівчата останнім ча
сом легко піддаються вульгарним 
вплизам, втрачають жіночність і 
ніжність. Натягають на себе стра
хітливі одіяння, завзято палять 
цигарки, спльовуючи по-хлопча
чому, свистять, лаються, мов пе
рекупки, говорять грубо з кри
ком, і думають, що так красиво...

Деякі дівчатка, надто захоплені 
різними перемінними модами, ду
же оано прагнуть привернути до 
себе увагу, заявити про себе. Во-
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ОПУЩЕНИХ

ПРОВЕСТИ ЛІТО У ТА
БОРІ ПРАНІ 1 ВІДПО
ЧИНКУ БАЖАЄ БІЛЬ
ШІСТЬ МІСЬКИХ СТАР
ШОКЛАСНИКІВ. ДЛЯ 
ОДНИХ ЦЕ БАЖАННЯ 
здійсниться НИНІШ
НЬОГО ЛІГА, ДЛЯ 
ШИХ — Пі. ЧОМУ?

Мі

У Кіровоградському 
йоні за традицією відпочи
вають старшокласники ба
гатьох шкіл обласного цент
ру. Переваги зрозумілі: 
красива природа, зручно 
тим, що додому кілька де
сятків кілометрів, в разі чо
го — можна навідатися. Ну, 
а цікавим чи не цікавим 
буде життя на селі, зале
жить і від самих відпочи
ваючих, і від гостинних гос
подарів. А таких у районі 
чимало.

Запитайте про минуле літо у 
старшокласників середньої шко
ли J6 9. Вони й зараз із задо
воленням згадують свій гаоїр 
праці і відпочинку у колгоспі 
імені Божника. 1 роботу в полі, 
і концерти перед берсжипськн- 
ми хліборобами, і футбольні 
матчі з місцевою молоддю. Про 
те, щоб сонце, вода, музика, 
спорт, переплівшись із носиль
ною, корисною роботою, лишили 
по собі незабутні враження і 
нині потурбувалися педагоги 
школи на чолі з директором 
Ю. Г. Тарасенком, і правління 
зі вданого колгоспу. Табір го
товий до зустрічі дітей.

Приємними будуть дні «п’ятої 
трудової чверті» і для учнів 
4-ї школи, яких гостинно зустрі
нуть колгоспники Обознівки. 
Деяку тривогу викликав літній 
відпочинок у 11-ій школі. Однак 
і тут справи наладилися — кі- 
ропоградців <‘Скає табір у селі 
(.огнівка Олександрійської о ра
йону.

Та не всім кіровоград
ським старшокласникам лі-

ра-

ни не розуміють того, що оригі
нальність особистості визначається 
не примарною зовнішністю, а 
тим, що людина вносить в су
спільну скарбницю — трудовими 
надбаннями, роботою, набутим 
досвідом. В який причудливий ко
лір не фарбуй нігтів чи волосся, 
як не підводь вії і брови, а якщо 
в тебе за душею, нема ні мідного 
трудового п’ятака, ні скіпочки са
мостійної участі в суспільному 
житті, то ніхто не вважатиме тебе 
порядною людиною, ніхто не 
зверне серйозної уваги. Тільки 
які-небудь з тих, що самі нічого 

не роблять, полюбляючи випити 
спиртного і горлаї и сороміцьких 
пісень.

Пригадую сумну долю Віолети. 
Всі подружки поприходять зі шко
ли та сідають за уроки, матерям 
допомагають.. А вона шкільну 
форму скине, натягне свої модні 
лахи, вкорочені зверх можливого 
або подовжені до неймовірності, 
і на вулицю. Сумнівної поведінки 
хлопці відразу де й беруться біля 
неї. Вгощають цигарками, а як ко
ли і винцем... Даремно умовляли 
Віолету вчителі, подруги, сусіди. 
Хоч пізно, але спохватилася і ма
ти. Та вже нічого не допомогло. 
Покинула школу. Згодилась май
нути з одним заїжджим «моря
ком» у далеке портове місто, там,

1977 року ---------*
то посміхнеться ВІДПОЧИН
КОМ на селі. Лишаються 
наприклад, цього року у 
місті учні 23-ї середньої 
школи. Чому? Адже торік 
у них був табір у колгоспі 
імені Чапаева. Так, був. Ал» 
нині його приміщення за” 
ймуть червоні слідопити 
які приїздять з Москви. Це 
прекрасно, що овсяників- 
ські хлібороби гостинно зу
стрінуть посланців столиці. 
От би попрацювати, пожи
ти разом з ними і кірово
градським ровесникам! Чи 
не цікаво було б? Однак 
про це не подумали зазда
легідь. Принаймні, учням 
обласного центру було від
мовлено у приміщенні ДЛЯ 
табору.

Звичайно. кіровоградські стар
шокласники нудьгувати не бу
дуть. У 23-й школі створено ре
монтну бригаду, яка працюва
тиме у своєму навчальному за- 
кладі. Учні 3-ї школи проходи
тимуть практику па підприєм
ствах міста. Але напевне ж не 
всі вони, знаючи про торішній 
відпочинок своїх ровесників, 
будуть задоволені таким «же
ребом долі».

1 тут хочеться запитати у 
відповідальних працівників, 
які мали організовувати 
«п ягу трудову» — чому так 
сталося? Директори 3-і і 
23-ї шкіл не раз оббивали 
пороги організацій і уста
нов Кіровоградського райо
ну, однак, задовольнити їх 
прохання ніхто не захотів. 
Не підняли вчасно тривогу 
і в Кіровському районному 
відділі народної освіти — і 
досі від них немає якоїсь 
практичної допомоги. Збо
ку від цієї проблеми опи
нився і комсомол. Всього 
кілька автобусних зупинок 
розділяють Кіровський мі
ський і Кіровоградський ра
йонний комітети комсомо
лу, однак, відділи шкільної 
молоді їх так і не знайшли 
спільної мови. Можливо, 
нечадування редакції допо
може в цьому?

3. АДЛС, 
позаштатний кореспон
дент «/Молодого кому
нара».

мовляв, вони поженяться, він на 
півроку ходитиме в рейси, а вона 
розкошуватиме, чекаючи його. 
Віолета потай взяла у батьків чи
малу суму грошей, винесла непо
мітно з кзартири дві валізки одягуж 
і подалася з своїм благодійником 
на станцію. Батькам залишила за
писку, що їде провідати тітоньку, 
і вони деякий час нічого не 
підозрювали. А «жених» покинув 
легковажну Віолету на одній вуз
ловій станції і втік з усім добром, 
залишивши дівчину без копійки в 
кишені...

Тепер ходить невдаха, не знає, 
як їй бути. А шлях простий — іти 
на роботу, вчитися у вечірній 
школі, працею і зразковою пове
дінкою утверджувати своє сгано- ; 
вище з суспільстві.

В народі кажуть; «Добре ім’я 
краще багатства». Тільки іноді зу
стрічають по одежині, а провод
жають по умуї^по честі. Ми живе
мо тепер заможно, молодь не 
знає, що таке нестатки, при бать
ківському потуранні розвивається 
в декого надмірна і нездорова ви
багливість до речей. Вибирає ма
ти з магазині дуже любимій і 
коханій донечці плаття чи туфлі, 
а та чисто все запропоноване від
кидає і відкидає з кислою грима
сою

— А якби отаке, як ні в кого!..
Честь дівчини—в стриманості, в 

скромності, умінні терпеливо зва
жувати обставини, не виставляти 
себе, своє: «Хочу!..».

«Бережись ганебногої» — гово- 
оили лдудреці ще в далеку давни
ну. Бони твердили: «Не того жаль, 
що людина народилась і помер
ла, що вона втратила гроші, дім, 
майно- все це не належить люди
ні. А того жаль, коли людина 
втрачає свою істинну власність • 
своє людське достоїнство». Втра
тити честь — для мене однаково^ 
що втратити життя, писав великий 
В. Шекспір.

Над цими словами варто б за
думатись деяким молодим людям, 
особливо дівчаткам, які надміру 
поспішають скинути шкільну фор
му і пошвидше вибігти на гулянку.

Олександр МОТОРНИЙ.
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Змилуйтесь
над горицвітом
каиа природою на землі... Квіш 
лук, ланів — своєрідна емблема 
де вони ростуть, і іп в чому не 
паються зони перед садовими.

*

1Ж ВІТИ лісів, лук, полів... Білі галапту- 
са крокуси різних кольорів, сині 

проліски, духмяні віоли, ніжні ароматні 
конвалії, соп трава... Хіба перерахуєш їх 
усі5! Веселкова окраса, щедро розприс- 

......... < . ЛІСІВ, 
краю, 

посту- 
. -- —  Істина

зрозуміла не .піше для любителів приро
ди та її шанувальників. Зрозуміли її й 
ті, хто постачає і;а базар кошиками кон
валії, проліски, дикі тюльпани. Адже в 
паші дні квіти дуже «ходовий» товар. 
Виростити їх у саду — справа нелегка і 
копітка. До того ж не у кожного є сад. 
1а й чи варто цим займатись, коли чу
дових квітів скільки завгодно можна на
збирати в лісі чи полі. А за сучасного 
рівня розвитку транспорту зробити це 
по суті дуже просто. Досить, хоча б, 
проїхати десятим чи тридцять четвертим 
маршрутами автобуса до міськ,молокоза
воду і спустипісь в Лісову балку. ’Іож, 
і вирушають в ліси, посадки, на поля й 
луки за оберемками квітів спритні лю
ди, використовуючи добре налагоджений 
залізничний і автобусний зв’язок, а то й 
власні автомашини, мотоцикли.

Але чи лише самодіяльні постачальни
ки квітів на ринок винні в зменшенні 
кількості конвалій, тюльпанів, пролісків? 

...Однаково популярними є у нас орга
нізований і ііідіївідуальпші відпочинок. 
У розпорядженні трудящих — будники 
відпочинку, турбази, профілакторії, для 
дітей — піонерські табори влітку. У ви
хідні, як в 
місцях, так і у віддалених, всюди 
попиваючі, 
традицією 
•найкращих, лайрідкісніши.х? До лісу за 
квітами нерідко організовують колек
тивні виїзди підприємства, організації, 
учбові заклади. А ефектний фотознімок 
дівчини з букетом дикоростучих квітів 
можна зустріїи її і азотах чи журналі.

прилеглих до міста гарних 
від- 

I як не набрані за старою 
величезний букет КВІТІВ —

биті
шматки і
багаття і... оберемки зірваних 
все тих же ромашок з

пляиіки, консервні б.ія- 
nanepv й поліетилену,

В0.10Ш-

одну, І 
мож,ш-

Хіба він безслівно не закликає в похід 
за ромашками, волошками? Подивиться 
-хтось па знімок і мимоволі думає: «Чо
му б і мені не нарвати такого букета, а 
то н більшого?» Та, па жаль, не лише 
думає... і якщо суботнього ранку в лі
сах, на схилах балок, берегах річок ве
селково мерехтять розкішні КІІЛПМІІ кві
тів, то вже до вечора на їх місці зали
шаються 
шапки, 
залишки 
зів’ялих 
ками.

Зірвали квітку, нехай навіть 
тим самим позбавили рослішу 
рості продовжувані свій рід. Та й там, 
де квітів багато, милують певицззпі; 
слабкі. В результаті ж вони починають 
вироджуватись, їх стає, все менше й 
менше.

Ще рік тому в Лісовій балці на око
лиці Кіровограда зустрічалися самітні 
квіти соп-тра.зи, ірисів... В цьому році їх 
вже немає. Не залишилося жодної рос
лини’. Па грані вимирання в Лісовій бал
ці жовті іісові тюльпани й білі анемони. 
Площа піт ними нині складає всього ли
ше кілька квадратних метрів у найдо-' 
ступиішп.х для відвідувачів місцях. Вже 
лише подекуди зустрічаються тут квіти 
горицвіта, ломоноса, зовсім рїдко — 
конвалії. Під загрозою знищення в ма
льовничій балці під Високими Байрака
ми один із найкрасивіших наших квітів— 
схожий па ніжний дзвіночок рябчик ро
сійські.й. І дивовижну жовту волошку — 
голошка російська — я бачив ліпне на 
взятих під державну охорону Бірзулів- 
ськіїх пагорбах біля Малої Виски.

Забачившії рідкісну тарну квітку, лю
ди поспішають зірвати її, забуваючи, що 
па цьому місці наступного року таких 
квіток може вже не з’явитися, що цим 
еони позбавляють себе і інших радості 
зустрічі з ними в майбутньому.

Таке сіаиовпще справ, зрозуміло, тур-

^Молодий к о лгу нар rr З стор

буе любителів природи, краєзнавців. На
прошується запитання: «На якій підставі 
те, що на.'сжпть всім, що являється кра
сою і невід’ємною частиною рідною 
краю, окремі ділки від приватної тор- 
іівлі дозволяють собі нести на базар?»

Поголів’я промислових звірів і птахів 
регулюють шляхом обмежень і впоряд
кування полювання а також рядом ін
ших заходів. Відстріл, особливо рідкіс
них тварин, вважається браконьєрством 
і переслідується законом.

А знищення квітів?! Хіба не не один 
із оізневидів всё того ж браконьєрства? 
Хіба воно не веде до збіднення різно
трав’я рідною краю? Чи не нора квігн 
взяти під охорону? До речі, в Прибал
тиці сон-траву і інші рідкісні квіти вже 
оберігає держава. Чи не настав час ство
рити навколо нашого обласного центру, 
навколо районних центрів, міст і сіл об
ласті недоторкані масиви диких квіїів? 
«...Небезпека якоюсь мірою нависла над 
п’ятою частішою усіх видів рослин на
шої країни. І не лише нашої країни», — 
читаємо в статті Д. Білєнкіпа «Скільки 
коштує букет природі», опублікованій 
недавно газетою «Комсомольская прав
да». В цій же статті дізнаємося, що рі
шенням Московських міської і обласної 

НА ФОТО: ВОЛОШКА ЖОВТА РОСІЙСЬКА ТА НЕВ’ЛПНПК Фо го автора.

т

Рад депутатів трудящих в лісопарковій 
зоні Підмосков'я заборонено збирати 
квіти.

Пора й у пас наслідувати патріогич- 
ний приклад москвичів!

Більшість найкращих диких квітів 
легко можна вирощувати самим. Конва
лії, білі анемони, сипі проліски, нев’ин- 
іііік, рябчик російський і інші вже при
крашають сади і газони в нашому місті. 
Навіть без селекції ці квіти, завдяки 
турботам людини, мають вишуканішпй 
вигляд, ніж їх «побратими» в лісі, па 
полі.

І ще одне. Хотілося б, щоб букет про
лісків чи конвалій кіровоградці купува
ли не на базарі, не біля магазину «Ди
тячий світ» чи на розі вуліщь-імені Шев
ченка та К.арла Маркса у підприємців, 
що обкрадають природу. і\ спеціально 
вирощені для продажу — у квітникових 
магазинах. До того ж стан справ різно
трав’я в області потребує посилення 
пропаганди охорони квітів, вжиття не
відкладних заходів для їх захисту і збе
реження.

м. ножнов, 
позаштатний інспектор Україн
ського товариства охорони при
роди.

1

КРАЩІ В ОБЛАСТІ
Підбиті підсумки обласного огляду-конкурсу на 

кращий спеціалізований дитячий піонерський і шкіль
ний кінотеатр, присвяченого 60-річчю Великого 
Жовтня.

Заняття кіпоклубіп та кй.олекторіїв, прем єри і об
говорення кінофільмів, фестивалі і тематичні перегля
ди кінострічок включай цей огляд. Діти зустрічалися 
з передовиками соціалістичного змагання свого міста, 
селища, району, слухали розповіді комуністів про 
великі випробування,, які випали па долю нашої 
країни про мужшо самовіддану працю народу в ім я 
побудови комунізму.

В кінотеатрах «Мир» обласного центру і «Перше 
травня • міста Олександрії, котрі визнані кращими у 

ході огляду-конкурсу, активно працюють кіпоклуби 
«ІІідлітск», «.Юний ленінець», «Світлофор». Тут з ус
піхом пройшов тематичний перегляд стрічок під де
візом «Партія — паш рульовий». Великою популяр- 
и ієно серед дітей користується кінофестиваль «Сол
датам Батьківщини присвячується».

Кращими серед піонерських та шкільних кінотеат
рів, котрі працюють па громадських заездах, названі 
«Космос» та «Супутник» Новоукраїиськоґо району, 
/круге місце посів кінотеатр «Червона гвоздика» 
міста Свігловодська, третє місце присуджено кіно
театру середньої школи № 16 міста Кіровограда.

О. ЬЛШОВ, 
інженер по експлуатації обласного 
управління кінофікації.

„КРИСТАЛ“ - „ЗІРКА“ -1:0 »утвол

На сімнадцятий ігровий 
день чемпіонату країни з 
футболу серед команд 
другої ліги кіровоград
ська «Зірка» грала в 
Херсоні з «Кристалом». 
Перший тайм проходив з 
деякою перевагою спорт- 
сменіз приморського міс
та. Коли до перерви за
лишилось дві хзилини, 
арбітр призначив в бік 
«Зірки» одинадцятиметро- 
□ ий штрафний удар. Його

чітко реалізували Херсон-« 
ці. У другій половині гри 
активніше діяли наші зем
ляки. Але добитися успіху 
вони так і не змогли. Ра
хунок 1:0 на користь 
херсонців не змінився до 
кінця матчу.

16 червня «Зірка» висту
пає на виїзді. У Севасто
полі вона поміряється си
лами з «Атлантикою».

В. ШАБАЛІН.

15 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. <3.00 - 
Повніш. 9.10 - К. т. Гімнасти
ка 1» ЗО — «Танцює «Джерель
це». 9.55 — К. т. «Недостача». 

, Тслевнстава. 11.00 _— К. т. 
«Клуб кіионодорожей». 16.35— 
«Обіоворкк.мо проект Консти
туції СРСР». 16.55 — К. т. 
Дли дітей. «Сонячне коло». 

.(Кіровоград на Республікан
ське телебачення). 17.30 — 
«Спеціалізацій і концентрація 
і~ магістральний напрям». 
‘18.00 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.15 — К. т. Кіно
журнал «Хочу все знати». 
98.25 — К. т. «Звучать гітари». 
18.50 — К. т. Тираж «Спорт
лото». 19.00 — К т. «До 
вО-річчя Великого Жовтня». 
Радянська Вірменія. 21.00 — 
«Час*. 21.Зн — «Майстри мис
тецтв». Народний артист 
РРФСР Ю. Сочомін. 22-45 — 
К. т. Фільм-концерт «Ліго в 
Желязовій Волі». По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
«Краса карпатського лісу».

10.30 — Фільм-концерт. 11.00 — 
Новини. 11.15 — Футбол: «Ди
намо» (К) — «Шахтар». (Бі- 
дсотапис). 11.30 — Докумен
тальний фільм. 15.15 — Фільм 
«Но Русі». Ні.'15 — «Село, ді
ла і проблеми». 17.15 — «Від
гукніться, сурмачі!» 18.00 — 
«Для школярів». «Салют 
Жовтню!» 18.35 — Реклама, 
оголошення. 18.45 — «Щоден
ник соціалістичного змаган
ня». 111.00 — Вісті. 19.30 — 
«Чекання». Вистава. 20.30 — 
«Сільськогосподарський ти ж 
день». Телсогляд. 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00 —
«Час». 21.30 — Продовження 
вистави «Чекання». 23.25 
Новини.

16 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «і рас капела 
бандуристок «Дзвіночок» 0.!>о
— К. т. Телефільм «Просто 
Саіна». 11.05 — К. і. «Наша 
біографія. Рік 1919». 14.30 
«Іній труд, твоя висота». До
кументальні телефільми. 15.15
— «Творчість І. Лбашідзе». 
16 00 — К. т. «Російська мо
ва*. 16.45 - К. т. «Шахова 
школа». 17 15 — «Золоті Зірки 
України». Кінонарнс. 17.30 — 
Фільм-концерт. 18.00 — Нови
ни. 18.30 — К. т. «Народна 
творчість». Телсогляд. 19. »2 
К. т. «Дев’ята студія». 20.15— 
К. г. «Важкий випадок». Те- 
левиотава 21.00—«Час*. 2Е30
— К. т. «Заключний вечір 11
Всесою іного П у ш кінського
свята поезії». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
«Грає квартет арф». 10.30 — 
Кінопрограма «По рідній краї

ні». 11.00 — Новини. 11.15 — 
«Чекання». Вистава. 17.15 — 
Концертний зал телестудії 
«Орли». 18.01) — «Республі
канська фі тико-м а тематична 
школа». 18.30 — Для дітей. 
«Хатннка-вертинка». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Усмішки». 29.30 
— «Обговорюємо проект Кон
ституції СГСР». 20.45 — «На 
добраніч, діти!». 21.00—«Час».
21.30 — «Літературний театр». 
І. ільїнськіій читає оповідан
ня А. П. Чехова «Душечка». 
22.10 — « Піспя-77». 22.40 —
Новини.

17 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 10.00- 
Концерт. 1С.30 — Телефільми. 
11.00 — К. т. Новини. 11.15 — 
К. т. «Усмішки». 12.15 —
Кінопрої рама спортивних філь
мів. 14.30 — К т. Докумен
тальний телефільм «Рукостис
кання через полюс*. 15.20 — 
С. Мнхалксв. «В музеї В. І. 
Леніна». 15 50 — К. т. Худож
ній фільм для дітей «Зелений 
патруль». 17.00 — К. т. «Моск
ва і москвичі». 17 30 — «П’я
тирічка ефективності і якос
ті». «Харківський верстатобу
дівний завод». 18.00 — Нови
ни. 18.15 — К. т. «Говорять 
депутати Верховної Ради 
СРСР». 18.30 — «День за
днем». (Кіровоград). 18.45 — 
«Пон.ова пошта «Подвигу». 
19.15 — К. т. Концерт. 20.00 — 
К. т. «Наша біографія. Рік 
1950». 21.00 — «Час». 21.30 — 
К. т. Авторський вечір компо
зитора А. Петрова. По закін
ченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — Гімнастика. 
9.Зі) — с Виступає ансамбль 
«Мзіурі». 9.55 — «Важкий ви
падок». Телевистапа. 10.40 -* 

Концерт класичної музики.
17.30 — «Сопцеворот» 18.00 — 
«Палітра». Народний худож
ник СІЧІ’ Ф. Пірол. 18.30 — 
«Міжнародне життя». 18.45 — 
Музичний фільм. 19.0!) — ВІС
ТІ. 19.30 — «На ланах респуб
ліки». 19.45 — Концерт. її).45 
— «На добраніч, діти!» 21.00— 
«Час». 21.30 — Фільм «Буди 
нок з мезоніном». 22.50 — Ио- 
ниші.

18 ЧЕРВНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 - 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. »Умілі руки». 
10.00 — К. т. «Для «ас, бать
ки». 10.30 — К. т. «Ранкова 
музична програма». 11.00 — 
К. т. «Портрет и радянському 
образотворчому мистецтві».
11.30 — К т. «Співає заслу
жена артистка У PCI' Л. Юр
ченко». 12.15 — К. і. Тираж 
«Спортлото». 12.25 — К. т. 
Фільм «Веселі історії». 13.50— 
К. т. «Наша адреса — Радян
ський Союз». 14.50 — К. т. 
«Літературні бесіди». 15.50 — 
К т. «Мушиний абонемент». 
П. 'Іайкг.пський. Камерна му
зика. 10.30 — К. т. «Пошта 
«Здоров’я». 17.00 — К. т.
ГІрокоф’ен. Сцена з балету 
« Попели.інки». 17.15 — К. т. 
Бесіда на міжнародні те
ми політичного оглядача 
газети «Правда» ІО. Жу- 
копа. IS.00 — Новини. 18.15 — 
К. т. Мультфільми, 18.40 — 
К. т. «У світі тварин». 19.40— 
К. т. «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 19.55 — 
К. г, Телефільм «Хвилі Чор- 
ною моря». Частина 3. — «Ка
такомби»./ І серія. 21.00 —
«Час». 21.30 — к. т. Футболі 
1/8 фіналу. «Торпедо» (Моск
ва)—«Спартак» (Москва). 22.30

— К. т. Концерт артистів опе
рети. По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.01) — 
Музичний фільм «Коли зустрі
чаються друзі». 10.35 — «Він- 
ні-Гіух». Лялькова вистава. 
11.01’ — Повний. 11.15 — Для 
школярів. «Ким бути?» 11.50
— «Обговорюємо проект Кон
ституції СРСР». 12.05 — «Та
ланти твої, Україно». Кон
церт. 12.50 — «Завтра — День 
виборів». «Суботній репор
таж». 13.20 — Для школярів. 
«Юніор-77». 14.20 — Концерт 
ансамбля пісні і танцю Чер- 
воноіірапорного Чорномор
ського Флоту. 15.10 — «Екран 
молодих». «Господарі землі». 
16.00 — Концерт. 18.30—«Сла
вою овіяні». Кіровоградський 
завод «Червона зірка». (Кі
ровоград на Республіканське 
телебачення). 17.00 — «Жовт
невий заспів». Випуск 24. 17.30 
—«Наша біографія, Рік 1948».
18.30 — Вісті. 19.01) — Футбол: 
«Динамо» (К) — «Спартак» 
(Івано-Франківськ). 20.45 —
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Ф. Леї ар 
«Граф Люксембург». ФІльм- 
оперста. 23.10 — Новини. 23.21'
— Футбол: «Дніпро» — «Зо
ря». 2-й тайм. (Відеозапис).

19 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.16 — К. т. Гімнасти 
ка дай дітей. 9.30 — К. т. •Бу
дильник». 111.00 — К. т. «Слу
жу Радянському Союзу!» 
11 оо — К. т. «Музичний кі
оск». 11.30 — К. т. «Хай зав; 
жди буде сонце!» Свято пісні 

в місті Дубні. 12.30 — «Сіль
ська година». 13.30 — Нопііпи. 
13.4Н — Фільм «Дна бійці». 
15.10 — К. т._ «Сьогодні —< 
День медичного працівника».
15.55 — К. т. Музична програ
ма «За паїинми листами». 
16.15 — К т. «Міжнародна па
норама». 17.20 — К. г. Доку
ментальний телефільм. 18.00
— ІІопини. 18.15 — К. т.
Мультфільми. 18.45 — К. т. 
«Клуб кіноподорожей». 19.45
— К. т. Телефільм «Хвилі Чор
ного моря». Частина 3.—«Ка
такомби». 2 серія. 21.01; —і 
«Час». 21.30 — 1{. т. Концерт 
майстрів мистецтв у Кремлів
ському Палаці з’їздів. 22.40— 
К. т. Чемпіонат СІ’СР із 
спринтерської велогонки. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
«Сьогодні — День виборів». 
Репортаж. 10.15 — Кінопрогра- 
ма. 11.00 — Концерт майстрів 
мистецтв і художніх колекти
вів СІ’СР — учасників фести
валю «Київська весна». (Ві- 
дсо::аіінс). 13.10 — «Сьогодні— 
День медичного працівника». 
13.40 — Репортаж з виборчої 
дільниці. 13.55 — «Екран мо
лодих». «Голосую за профе
сію*. 14.55 — «Слава солдат
ська». 15.55 — В. Макаров. 
Сюїта «Ріка-богатнр». 16.40 — 
Репортаж з виборчої дільниці. 
16.35 — «Сільські обрії». 17.25
— Концерт радянської пісні,
17.55 — Для дітей. «Катруспн 
кінозал». 19.00 — Вісті. 19.30
— Виступає Державний ан
самблі, танцю УРСІ* Імені 
П. Вірською. 20.20 — «Ма
льовнича Україна». (Кірово
град на Республіканське те
лебачення). ‘20.40 — «На доб
раніч, діти!» 21.00 — «Час».
21.30 — Фільм «Дума про 
Ковпака*. 23.05 — Новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО^
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запрошують інститути, технікуми,
I V
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Запорізький машинобудівний інститут імені В. Я. Чубаря
ОГОЛОШУЄ

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ

ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

В 1977 РОЦІ НА ФАКУЛЬТЕТИ:
машинобудівний (спеціальності: технологія мапічяобулу 

ваші», металорізні верстат« її інструменти, 
спортні машини та устаткування);

електротехнічний
електричні апарати, електропостачання промислових підпри
ємств, міст і сільського господапстза),

електронної техніки (спсціальиосіі: радіотехніка, напівпро
відникові і мікроелектронні прилади, конструювання і ви- 
робіїнцті’е радіоапаратури):

автомобільний (спеціальності; автомобілі і трактори, про- 
мнелений транспорт);

механіко-металургійннй (спеціальності; машини і техноло
гія ливарного виробництва, машини і технологія обробки 
металів гпсксм. устаткування і технолзин зварювальною

підіїомио трап.

(спеціальності: електричні мяшиїпі.

виробництво чорних 1 кольорових мс-виробництва, ливарне 
талів).

Зняті про вступ подавати з 20 червня г.о
Вступні екзамени — з 1 по 26 серпня з укріїїкької (ро

сійської) мови і літератури (письмово), математики (письмо, 
во і усне), фізики (усно) — па всі спеціальності, крім,«Ли
варного виробництва чорних і кольорових металів». На цю 
сіюціальпість складають вступні екзамені' з української (ро
сійської мови і літератури (письмово), хімії (усно), мате
матики (усно), фішки (усно).

ІЬпорсд.’ксні по закінченні середньої іньол.і золотою (сріб- 
і сю) медаллю аб і ті. то закінч,їли середній спеціальний 
навчальний заклад'І середнє профтехучилище з дипломом з

31 липня.

е1д;іі;,''Ксіо, складають екзамени з математики або хімії за» 
.те'Аі'о нід вибраної соціальності.

Зливн подавити па ім’я рекюра інституту.
До заяви додають: документ про середню освіту (оригі

нал). характеристику для вступу по нуіу. медичну довідку 
(форма № 286), 6 фотокарток (знімки 6 ;з головною убору, 
розміром 3X4 см), виписку з трудової книжки.

Студентів забезпечують стипендією і гуртожитком на за
гальних підставах

Строк навчання — 5 років.
Адреса інституту; 330063, м. Запоріжжя, вул. Жуковсько

го, 64.
РЕКТОРАТ.

ЗнаїГ ямське
технічне училище А« 2 ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

для підготовки
КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ;

слюеаріз-етеїстржі.ш по ремонту електроустаткування 
тепловозів та електровозів (приймають юнаків із се
редньою освітою, віком не менше 17 років. Строк на
вчання — 1 ріс);

слюсарів по ремонту тепловозів (юнаків із серед
ньою освітою, віком не менше 17 років. Строк навчан
ня — 1 рік);

помічників машиністів електровозів (юнаків із серед
ньою 'Освітою, віком не менше 17 років. Строк навчан
ня — 1.5 року); •

помічників машиністів тепловозів (юнаків із серед
ньою освітою, віком не менше 17 років. Строк навчан
ня — 1,5 року):

помічників машиністів тепловозів-електрогозів (юна
ків із*середньою освітою, віком не менше 17 років.

Строк навчання — 2 роки):
машиністів електровозів (осіб із середньою освітою 

звільнених v запас із лав Радянської Армії. Строк на
вчання — 2 роки);

машиністів тепловозів (осіб із середньою освітою, 
зві.п псних у запас із лав Радянської Армії. Строк на
вчання — 2 роки):

електромеханіків по автоматиці і сигналізації на 
транспорті (юнаків із середньою освітою, віком не мен
ше 17 років. Строк навчання — 2 роки):

електромеханіків зв’язку па транспорті (юнаків із 
серелпьою освітою, віком не менше 17 років. Строк на- 
р.чаїн’я —* 2 роки);

чепісщ’х по станції 4—5 класів (юнаків і дівчат із 
середньою осгітою. піком не менше 17 років. Строк 
навчапнч — 1,5 року);

оглялачів-ремонтпйків вагонів (юнаків із середньою 
освітою, віком не менше 17 років. Строк навчання — 
1 рік);

<*лектромомгерів конгактін'їх мереж (юнаків із серед
нюю освітою, віком не менше 17,5 року. Строк навчан
ня — 1 рік).

Усім учням виплачують стипендію в розмірі, встанов
леному для учнів 111 курсу технікумів, а відмінникам 
навчання — підвищену стипендію. Вихованців дитячих 
будинків, дітей інвалідів першої і другої груп прийма
ють на державне забезпечення. Тим, то мають крайню 
погребу, налають місця в гуртожитку. При училищі є 
їдальня.

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І 
СПЕЦІ МІЬНОСТЕЙ, ВСТУПАЙТЕ ДО ОНИКІЇБСЬКОГО 
СІЛЬСЬКОГО СЕРЕДНЬОГО ПРООЗЕСІЙНО-ТЕХНІЧ- 
НОГО УЧИЛИЩА № 71

Заклад приймає учнів па такі спеціальності:
тракторист-машиніст широкого профілю (учні здо

бувають середню освіту. Строк навчання — 3 роки);
тракторнсі-машиніст ПІ класу (строк навчання — 

І рік)’;
манстер-наладчик тракторів (строк навчання —1 

6 місяців);
тракторист-машиніст для роботи на тракторах 

Т-15С і Т-І50К (строк навчання — 3 місяці).
Приймають; нз трирічне навчання — юнаків і дів

чат, що мають освіту за 8 класів; на річне — юнаків 
і дівчат, що мають освіту за 8—10 класів; на тримі
сячні курси — трактористів, що мають досвід роботи.

Випускники 10 класів і поїш;, звільнені в запас, 
навчаються за скороченою програмою і одержують 
стипендію в розмірі 96 карбованців на місяць.

Учні а забезпечують безплатним гуртожитком, ви
хідним одягом і спецодягом, триразовим харчуван
ням, веги одержують стипендію:

Учні, які закінчили училище па «відмінно», мають 
прано вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 зересня і далі — в міру комп
лектування груп.

ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ ЗАЯВУ 11 X ІМ’Я ДИРГК1ОРА. 
АВТ ОГК'.’ГР \Ф11О. ДСКУМЕ1Н ПРО ОСВІТУ. ДОВІДКИ 
З МІСЦЯ ПРОЖИВАНИЯ І ПРО СКЛАД СІМ’Ї. ХАРАКТЕ» 
І ПСТНКУ. МЕДИЧНУ ДОВІДКУ. 401 ПРИ фотокартки 
РОЗМІРОМ ЗУ4 САНТИМЕТР!!.

Адреса училища: 31745!, Кіровоградська область, 
Малов пекінський район, с. Оникієве.

ДИРЕКЦІЯ.

Капітанівське міське 
професійно-технічне училище Кз W
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

Полтавський інженерно» 
будівельний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ І
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Вступники подають заяву на ім'я директора училища, 
свідоцтво про народження, документ про освіту, ха
рактеристику зі школи або з місця роботи, довідки з 
місця проживання і про склад сім’", автобіографію, до
відку про стан здоров’я (Форма № 286), шість фото
карток розміром 3X4 см.

Всі вступники за направленням учнлнійа проходять 
медичну комісію у Зкам’япській залізничній поліклініці.

Випускників закладу направляють на роботу за спе
ціальністю на підприємства, вени користуються всіма 
пільгами працівників залізничного транспорту.

Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна
м'янка, вул. Рази Люксембург, 6.

ДИРЕКЦІЯ.

Училище готує для цукрової промисловості квалі
фікованих робітників таких спеціальностей:

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр, 
сатуратник-ма тир, 
апаратник випарювання — муляр.
апаратник варкії пукру — слюсар, 
оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та ав

томатики.
електромонтер.
Випускників направляють на роботу на цукрові 

заведи.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

юшків і дівчат віком не молодше 15 років, які за
кінчили 8. 9. 10 класів, шляхом конкурсного відбору 
за сніпками, вказаними в документі про освіту.

До груп електрозвапннків та електромонтерів 
приймають осіб віком 16 років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, одя- 
’ гом. взуттям, комплектом постільної білизни. ВОШІ 

одержують у період практики 33 проценти заробітку.

Гуртожитком забезпечують у першу чергу сиріт і 
дітей інвалідів Великої Вітчизняної війни та прані.

Стро< навчання — 2 роки.

При училищі є вечірня середня школа.

Вступники подають на ім’я директора заяву із за- . 
значенням вибраної спеціальності, свідоцтво або 
атестат про освіту паспорт або (якщо не сповнилося 
16 років) свідоцтво про, народження, характеристику 
зі школи або з місця роботи, довідку з місця прожи
гания із зазначенням складу сім’ї, довідку про стан 
здоров'я (форма № 286), шість фотокарток розміром 
3X4 сантиметри.

Всі, хто вступає до училища, проходять співбесіду 
з членами приймальної комісії.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища’ Кіровоградська обл., Вовомирго- 

родський район, емт Кавіташвка.

на перший курс денної, вечірньої та заочної форм 
іігнчання на 1977—1978 навчальний рік.

Стаціонарні факультети мають спеціальності: архі
тектура, промислове й цивільне будівництво, сіль
ськогосподарське будівництво, теплогазопостлчання 
і вентиляція водопостачання і кана їізація.

Загальнотехнічний та заочний факультети готують’ 
без відриву від виробництва фахівцю по групах спе
ціальностей: промислове й цивільне будівництво,
тсплогазопостачання і вентиляція, водопостачання і 
каналізація, енергетика, машинобудування і приладо
будування, електронна техніка, радіотехніка, техно
логія промислових товаоів, транспорт, економіка.

Приймання заяв: на загальнотехнічний і заочний 
факультети — з 20 квітня по ЗІ липня, на стаціонарні 
факультети — з 20 червня по 31 липня.

Вступні екзамени: на загальнотехнічний і заочний 
факультети — з 15 травня по 20 серпня, на стаціо
нарні факультети — з 1 по 20 серпня.

Заяви подавати на ім’я ректора інституту на адре
су: 314601, м. Полтава, Першотраяневий проспект, 24, 
інженерно-будівельний інститут, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.
1—'—, ...   . ------------—
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346050. ГСП, Кіровоград 50, 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 ім. Г. М. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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Профтехучилище
Кіровоградського м’ясокомбінату 

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ " 
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Приймають юнаків і дівчат віком 16 років і стар-* 
ших з ссвігою не нижче 8 класів.
. Строк навчання — І рік.

Прийняті перебувають на повному державному за
безпеченні, одержують триразове Харчування, обмун
дирування, стипендію і квартирні в розмірі З карбо
ванців на місяць. Наприкінці 1977 року буде здано 
г. експлуатацію гуртожиток для учнів.

У період проходження виробничої практики учням 
гндаїотч спецодяг, за роботи, виконані ними в цей 
час, ві.плачуісль 33 проценти від заробленої суми.

Іас навчання зараховується в трудовий стаж.
Училище ютує опера горів по первинній переробці 

тгг.рип. сбваліовальників і жнловнків м’яса, форму
вальників ковбасних виробів, витоїонлювачів нату
ральної кишкової* оболонки, оброблювачів тушок 
кролів І ПТИЦІ.

Випускників направляють на роботу за спеціаль
ністю па підприємства Кіровоградського виробничого 
об'єднання м’ясної промисловості.

При училищі е Філіал вечірньої школи.
Вступники подають на ім’я директора училища 

заяву, свідоцтво про народження. свідоцтво про осві
ту. довідки з місця проживання і про склат сім’ї, ха
рактеристику. меліг-шу довідку (форма № 286), -1 фо
токартки розміром 3X4 см. Паспорт пред’являють 
особисто.

Приймання документів — щодня, крім неділі, по 
25 серпня.

Звертатися на. адресу: 316100, м. Кіровоград, Обоз» 
нівське шосе, м ясокомбінат, профтехучилище. Теле
фон 6-70-3-30.

ДИРЕКЦІЯ.
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