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ФЕСТИВА
УДАРНОЮ ПРАЦЕЮ ОЗНАМЕНУВАЛИ ВСЕСОЮЗНІЙ: 

КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИЙ СУБОТІ ЛІК МОЛО
ДІ ТРУДІВНИКИ МРОВОГРАДІДИНИ. 208 ТИСЯЧ ЮНА 
КІВ І ДІВЧАТ ПРИЙШЛИ В ЦЕХИ ! НА ПОЛЯ, НА БУ- 
'ИВЕИЬНІ МАЙДАНЧИКИ 1 ТЕРИТОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
ТА УСТАНОВ, ІЦС-Б ВНЕСТИ ГІДІ і1 III ВКЛАД У ПІДГО
ТОВКУ ДО XI ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ МОЛОДІ 
1 СТУДЕНТІВ. ПОНАД 76 ТИСЯЧ З НИХ ПРАЦЮВАЛИ 
БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА СЕОІ.Х РОБОЧИХ МГС11ЯХ.

СОТНІ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ СВІТЛОВО,ЦСЬКСГО ЗАВОДУ 
ЧИСТИХ МЕТАЛІВ ІМЕНІ 50-РІЧЧЯ СРСР, ДНІПРОВСЬКОГО 
ЗАВОДУ ТРЕРДИХ СПЛАВІВ, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ЕЛЕК
ТРОМЕХАНІЧНОГО ЗАВОДУ ІМЕНІ XXV З’ЇЗДУ КПРС ТА ІН
ШИХ ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТІ ПЕРЕВЕРШИЛИ В ЦЕЙ ДЕНЬ 
СВОЇ ОСОБИСТІ ВИРОБНИЧІ ПОКАЗНИКИ. 1

«Ударно працювати на с\боіннку — обов’язок комсомольців усі:: 
поколінь!» — під таким девізом вийшли на Всесоюзний комсомоль
сько-молодіжний суботннк робітники дільниці складання висівних 
ящиків першого механоскладального цеху № і заводу «Тернова Нр 
на». Наставник молоді, слюсар-наладчнк Василь Данилович Урсулов 
показував зразок ударної прані. На дільниці до кінця дня було 
зібрано ЗО внсіпних ящиків.
На фото (зліва направо): слюсар-збнральшік Юрій ЧЕРНЕЦЬ
КИЙ та наладчик Олександр БУІ’МК.

Фото В. БОНДАРЕНКА.

Третій фестиваль мо
лоді України, присвяче
ний 60-річчю Великого 
Жсстня, впевнене крокус 
містами і селами облас
ті. Його незмінні супут
ники — творче змагання 
на звання кращого за 
професією, конкурси се
ред аматорських колек
тивів, масові спортивні 
кроси естафети. Особ
ливо широко і яскраво 
відзначались фестивагл- 
гіі заходи в День радян
ської молоді.

КІРОВОГРАД

На хлібоприймальному пункті 
тихо, однак тиша якась напруже
на. Мов перед боєм. Адже через 
кілька тижнів вітатимемо першу 
автомашину із хлібом ювілейного 
року, і сьогодні державна комісія 
приймає у нас паспорт готовності 
ДО /КПИВ.

Підприємство достроково вико
нало піврічний план по всіх ви- 
робнпч’.іх показниках. Порівняно з 
минулим роком на 14 процентів 
зросла продуктивність праці. Цьо-
с- .с V-

то досягнуто за рахунок введення 
в експлуатацію нового елеватора 
з повного автоматизацією усіх ви
робничих процесів. І молоді ди
спетчери пультів управління еле
ватора Микола Григоренко та На
дія Сіренко чекають не дочекаю
ться, коли потече золотистою рі
кою добірне зерно нового врожаю. 
Старанно підготували робітники 
хлібоприймального пункту сушил
ки, транспортери, автопідіймачі. 
Вистачило роботи елекірозварпи-

ку Леоніду Волкобою, іншим мо
лодим ремонтникам. Підготовлені 
до прийому зерна і зерносклади.

Ми розуміємо, то продуктив
ність праці хлібороба залежатиме 
і від нас. У кожного, хто жниву- 
еятимс в районі, хан буде впевне
ність: .хліб з бункера ного агрега
ту не сипатиметься па шляху під 
колеса автомашини, не мокнутиме 
у доіц під дірявим дахом.

11а хлібоприймальному -нуіікті 
обладнуємо агітпункт, де цілодо-

сово чергуваі ймуть народні 
зорці, «комсомольські прожекто
ристи», агітаюрп. Воші перевіря
тимуть дбайливість водіїв, визна
чатимуть переможців Девіз їхньої 
роботи: «Усе. то зібрано — збе
режемо!»

Тож чекаємо вас із хлібом...
М. ГА РАЩЕН КО, 

директор Новгородківського 
хлібоприймального пункту.

Чи схожі ці два фото? (Див. З стор.). Ви 
здивовано посміхаєтесь, але на них справді 
одні й ті ж люди. Тільки на першому знімку 
вони четвертокласники, а па другому — ви
пускники. Втім, самі мої десятикласники з 
трудом пізнавали себе на першому знімку.

Ну. а найвеселіші хвилини почалися тоді, коли 
кореспондент запропонував нам розташуватися 
перед об’єктивсі.і у такому порядку, як сім років 
тому. Почалися «відкриття» — одні стали на дві 
голови пінними від сусіда, у других сусіда за
раз уже немає — навчається у технікумі чи учи
лищі. А зі мною справжнє «ЧП» — ледве видно 
за головами вихованців. Десятії клас. — це вже 
ис четвертий...

Так, виросли ви до непізнаності, мої учні. 
Як бачите, непомітно навіть для самих себе. 
Бо ж хіба повіриться, що ви, нині такі до
рослі й дужі, сповнені сил і задумів, стави
ли колись" к.тякси в зошитах, смикали за ко
сички дівчаток, не вміли читати й писати? 
А було ж, було...

Д в if спи

Про свято тут сповіс
тили популярні мелодії 
молодіжних пісень, які 
звучали на літній естраді 
парку імені Леніна. В кі
нотеатрі «Комсомолець» 
відкрився тиждень 
лодіжнего фільму.
БОЮ святковою
/аою «Наша
Радянський Союз» зу
стріло гостей молодіжне 
кафе «Олена». А ті, хто 

І цікавиться розвитком 
науково-технічної думки, 
звичайно, відвідали ви
ставку в художньому са- 

1 лоні, яка познайомила їх 
з творчими пошуками 
молоді.

Концерти художньої 
самодіяльності в парка* 
культури міста заверши
ли фестивальну 
граму.
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ОЛЕКСАНДРІ

Ви ще не звикли, друзі, до своєї нової релі в житті. Але зміна вже відбулася 
не учні, вам не треба більше йти на уроки — навколо самостійне життя і для кожного 
в ньому — особистий розклад. Прощай, школа! Прощай, учитель! Прощай, дитинство!

Але давайте перед далекою дорогою ще раз зайдемо до свого класу, сяделто за 
таку знайому парту і востаннє послухаємо нашого вчителя. Людину, перед очима якої 
преходило, а точніше, творилося все наше життя... «Молодий комунар» запропонував 
сказати це прощальне слоео класному керівникові 10 «А» класу Богданівської серед
ньої школи Знам’янського району Надії Леонтіївні ІЗАНЧЕНКО. І хоча воно адресоване, 
передовсім, її вихованцям, думаємо, кожен знайде в них словах щось дпя себе.

На урочисту лінійку 
вишикувались представ
ники кращих комсо
мольсько - молодіжних 
колективів. Підсумки ус
пішної роботи за півріч
чя 1977 року, нагород
ження переможців со
ціалістичного змагання— 
результат трудового ен
тузіазму молоді на юві
лейній вахті.

'АРиИге ІТИ
— Тридцять п’ять прийшли самі, тридцять 

шостого в клас заве пі, — згадує ваш «де
бют» у школі перша вчителька Надія Спн- 
рндонівна Ратушна. — І потім ще цілий 
тиждень мало не під конвоєм водила Мос
каленка де школі! мама. Так-так, саме на
шого товариського Москаленка.

А ти чому.посміхаєшся, Сслігіа? Пригада
ти твій «дебют»? «Хто розповість віршика?» 
«А можім я його проспіваю? Я про ведме
дів знаю!» 1, не чекаючи згоди вчительки, 
тоненьким голосочком почала: «Десь гам на 
білім світі, там, де завжди мороз...».

Але ваш перший урок — Ленінський. 1 то
му найвище була оцінена відповідь Люди 
Ігнатенк-о: «Я знаю, хто такий Ілліч. Цс 

-вчитель і друг усіх людей. Мені часто про 
нього читала мама». Потім вам розповіли, 
що школа, у яку ви прийшли, носить ім’я 
цієї великої людний — Володимира Ілліча 
Леніна. 1 десять наступних років, день-у- 
дсиь відкривали ви для себе геніальність 
иождя трудящих світу.. Як хочеться, щоб 
зберігся чистим і недоторканим цей шкіль
ний багаж, щоб ви не зупинялися ніколи 
на Шляху до істини, вказаному Іллічем.

Для вас заняття, знаю, часто пов’язува
лись із оцінками. Одні боялися отримати 
двійку, інші прагнули відзначитися. Тепер 
можна сказати вам перед розлукою — ваші 
оцінки які ми, вчителі, так незворуш
но ставили в щоденники, хвилювали нас 
до глибини душі. І коли отримували тради
ційні п’ятірки Наташа Лузав Люда Молча- 
иовська. Оля Білан. Світлана Токар Ната
ша Смирнова І коли несподівана оцінка за
літала в щоденник когось з «недбайливих» 
До сьогодні пам’ятаю, як радісно загуділа 
учительська, коли стало відомо, що «безна
дійний» Скрипай отримав п’ятірку з історії 
у восьмому класі!

Зараз у ваших атестатах оцінки позитив
ні. Дуже хочемо, щоб підтвердилися вони 
"в житті.

До пам’ятника парти- 
занам-наумівцям лягли 
квіти. Усім радісним — 
зустріча/ли і знайомства
ми, дружнім потиском 
рук і музикою оркест
рів — комсомольці сім
десятих, учасники 
годнішнього свята, 
вдячують і їм.

НА УРОКИ НАСТУПНІ
— Санів, то скільки перед тобою кубиків? 

І — Дев’ять...
— 1 Іеправмльно! — голос із класу.

Г — Ану, Чппчсвий, підкажи!
— Десять. П’ять червоних, бо стільки 

пальців на моїй лівій руні. П’ять зелених — 
стільки пальців на правій. А на обох руках, 
мама казала, їх десять...

Для задтчок. які ви розв’язували недавно па 
випускних екзаменах, уже не вистачить пальців. 
Але не одразу стали ви такими всезіїаючимц і 
псевміючнмн. Ваші шання складалися помалень
ку — з найпростішого. 1 подібні «іерпоні іі зелені 
кубики можна пригадати на уроках історії, літе
ратури. географії. Школа дала вам знання. Але 
не зупиняйтеся на них. Скільки житимете — на
вчайтесь* Тільки такими хочемо бачити вас 
вчителі.

Але хіба уроки обмежувались тільки сорока 
п’ятьма хвилинами в класі? Урок мужності, зу
стрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, 
похід партизанськими стежками Чорного лісу — 
хіба по відкрили вони перед вами героїчне мину; 
ле Батьківщини? Поїздка п. Азербайджан у Хал- 
данську середню школу, а затим листування з 
друзями — хіба не відкрили вони неосяжність 
Батьківщини, дружбу, яка єднає її народи? Зу
стріч з хліборобами колгоспу «Родина» — хіба не 
після неї баї ато з вас ’написали’у шкільному тво
рі: «Буду хліборобом!» А Володя Двигало: і С.аша 
Іванчснко підтвердили своє слово ча ділі, зайняв
ши перше місце на конкурсі юних орачів району. 
Не забувайте, дороіі мої, цих уроків!

ДЕ МІЦНІЛИ ХАРАКТЕРИ
Завжди бачитиму ваш клас перед своїм 

внутрішнім зором. Але не обов’язково та
ким, яким він є зараз — дорослим, гордим, 
знаючим. Бо ж ви для «мене — і маленькі, 
що тільки-но зайшли до класу з мамами і 
татами, ви для мене — і піонери, які .хва-

(Див. З стор.).

І
 Якими справами від
значений кожний день 
ювілейної вахти? Чи всі 
юнаки і дівчата знайшли 
свос місце, прониклись 
почуттям особистої від
повідальності? Про це 

І говорили на урочистому
мітингу, присвяченому 
Дню радянської молоді 
комсомольці міста і ра
йону. Кращі колективи, 
передових виробнични
ків МІСЬККОМ КОМСОМОЛУ 

Й нагородив грамотами * 
В пам’ятними б.— 
І ками.

----- зми і Srd



2 стар ^Молодв^ котува,р<е 28 червня І977 року

-

ЩЕ ЗАДОВГО де шостої ранку світанкову тишу 
в’їадпо розбудив гуркіт тракторів. Він докотився 

до села, піднявся пагорбом далеко в степи, спові
щаючи про початок нового трудового дня. Дня особ
ливого, святкового, не схожого на попередні ТИМ, ЩО 
юнаки та дівчата колгоспу, як і всі їхні ровесники 
країни, вийшли на Всесоюзний комсомольсько-моло
діжний суботник.

Почесне право першими новее ги трактори в комсо
мольсько-молодіжній тракт орній бригаді № З 

госпу імені Кірова 
рішецікого району 
дали комсомольцям 
колі Наумову, Вікторові 
Солодкому. Сергію Ан- 
цеферову, Миколі Моро
зу. Поспішали хлопці, бо 
напередодні суботника 
кожен іт них на відкри
тих комсомольських збо
рах дав слово 25 червня 
виконати

норми.
На всіх ділянках господарства розпочали зранку 

працювати молоді механізатори комсомольсько-мо
лодіжної. Микола Мілько мав навіть два завдання: 
зранку — вивозити «органічні добрива з ферми № 4, 
потім — орати поле під озимину. На культивацію ви
рушили Володимир Ліанькута і Микола Кірсов. Пе
реможцю в соціалістичному змаганні серед молодих 
механізаторів за травень Василю Фрею вішало буль
дозером готувати місце біля ферми під скирти соло
ми. Словом, того дня в бригаді, на полі, на фермі 
молодь жила турботою про врожай нинішнього і на
ступного років.

Разом із секретарем комсомольської організації 
колгоспу Надією Плющ говоримо з бригадиром трак
торної бригади Петром Федоровичем Щербиною.

— Наші ветерани виявили бажання в день субот- 
ника працювати на найвідповідальніших роботах. 
Мовляв, нехай молодь спробує посупсрничатн з до
свідченими майстрами! — говорить він.

І дійсно, спробуй наздогнати Д. >1. Гончара, на
приклад, який до пін на дванадцяту устиг заборону
вати 48 гектарів парового поля. Це при нормі 67 гек
тарів за 8 гедіш. Та учні своїх наставників не підве
ли’. Комсомольці Микода Наумов та Віктор Солодкий 
па підживленні сходів зернової кукурудзи за п’ять 
юдіш обробили по 12 гектарів при кормі 15 за зміну.

Коротка зупинка. Віктор і Микола швидко заси
пають селітру. Лічені .хвилини — і вже трактори їхні 
в гонах. Хлопцям ніколи. Від ветеранів їм ніяк 
ие можна відставати. Адже мета на суботпнку одна 
на всіх — працювати ударно, по-комуністнчному,

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

ЗНАМ’ЯНКАУ РЕЙС — БЕЗ СПІЗНЕННЯ

РЕПОРТАЖ

кол-
Боб-

на-
Ми-

по півтори

Вже о 16-й годині електровоз, зідре- 
монг'ланпй під час суботника, вивів 
состав з важливим народногосподар
ським вантажем зі станції Знам’янка. 
Пункт призначення — країни Ради Еко
номічної Взаємодопомоги.

З особливим почут і ям сприйняли звіст
ку про це ті, хто доклав молодий енту
зіазм і майстерність, щоб рейс почався 
вчасно: комсомольсько-молоді ж ні колек
тиви електромашинного цеху (групком- 
сорг Валерій Раздобаров), цеху пункту 
технічного оіляду (групкомсорг Анатолій 
Мерхотан), апаратного цеху (групком
сорг Валерій Кричун), цеху поточного 
ремонту (групкомсорг Іван Шевченко). 
У ремонті радіоапаратури електровоза 
взяв участь комсомольсько-молодіжний 
колектив радіоцеху дистанції сигналіза
ції і зв’язку.

Ініціатором ремонту електровоза у 
стислі строки, котрий передбачає високу 
відповідальність всіх і кожного, були 
комсомольці і молодь електромашинного 
цеху локомотивної о депо. 11а Всесоюз
них комсомольських зборах воші висту
пили із закликом до всіх комсомольсько- 
молодіжних колективів міста боротися 
за право іменуватися колективом імені 
60-річчя Великого Жовтня.

Залишається додати, що повели состав 
комсомольці Василь Десятников і Мико
ла Бугаєв. Гроші, зароблені за то поїзд
ку, так само, як і 450 карбованців, за
роблені під час ремонту, перераховані у 
фонд Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів.

П. МАКАРОВ, 
секретар вузлового комітету ком- 

_ сомолу станції Знам’янка.

ПОВІДОМЛЯЄ ШТАБ
НОРМИ ДИКТУЄ СУБОТНИК

Людмила Яркоза день почала в хорошому настрої. Роботи для трактористки 
вистачало: розрихлити грунт у міжряддях, підвезти отрутохімікати. Суботник ще не 
закінчився, а вже є пізтори норми! її подруга по садово-городній бригаді колгоспу 
імені Леніна формувальниця Валентина Климанова зуміла досягти ще вищих резуль
татів — вона виконала дві норми.

У важких умовах, спричинених негодою, довелося працювати молодим механіза
торам з тракторної бригади Героя Соціалістичної Гіраці Семена Карпозича ОнуфріЕ- 
ва. Та групкомсорг, член міськкому комсомолу Микола Бабаєв, як і кожний з його 
товаришів, знав: завдання будуть виконані. Результати ж перевершили сподівання. 
Найкраще попрацювали на зелених жнивах комбайнери Анатолій Ьерсан і Володи
мир Дудник, молодий водій Олександр Синько.

РАЗОМ У ПРАЦІ, РАЗОМ У ВІДПОЧИНКУ
Почад 1100 старшокласників — членів 

інтернаціональних таборів праці і відпо
чинку Знам’янського району вийшли на 
комсомольсько-молодіжний суботник. 
Богданівні разом зі своїми гостями пра
цювали па колгоспному полі. Учні Іва- 
иівської середньої школи, як і їх кир
гизькі ровесники, збирали металобрухт, 
брали участь у спорудженні нового на
вчального" корпусу. Володпмирівські учні 
допомаїалп ремонтникам у підготовці 
техніки до жнив. Приїхали па колгоспне 
поле і міські школярі — учні знам’ян-

ських середніх шкіл №№ 3 і 6. Вони ви
садили трудовий десант у колгоспах 
«Родина» і «Дружба».

1 після роботи не зменшився святко
вий настрій — у Дмитрівні спалахнуло 
вогнище дружби, цибу.тівські і вірмен
ські школярі виступили з концертом пе
ред жителями села.

Л. ГУДЗЕНКО, 
комсорг по групі середніх шкіл 
Знам’янського міськкому ком
сомолу.

СВІТЛОВОДСЬК
значить
дружної!

У колгоспі імені Ждано
ва були задоволені, ді
знавшись, що в день удар
ної праці до них прийде 
підмога: учнівські бригади 
з Озерської і Павлівськоі 
шкіл та з піонерського та
бору «Чайка». Наші юні 
помічники попрацювали на 
совість: пропололи два 
гектари кукурудзи, заго
товили 1,2 тонни листя 
шовковиці для шовкопря
дів.

їх старші товариші до
глянули 65 гектарів пізніх 
культур, заготовили 150 
тонн сінажу і 25 тонн сіна. 
Один тільки Анатолій Зав- 
городнюк на комбайні 
СК-4 скосив багаторічних 
трав на площі 10 гектарів.

Всього у фонд фестива
лю перераховано 250 кар
бованців.

Л. ШУМЕЙКО, 
член .міськкому ком
сомолу, депутат об
ласної Ради депута
тів трудящих.

ПОВІДОМЛЯЄ ШТАБ
Метал
Батьківщині

Шліфувальники з ком
сомольсько - молодіжно
го колективу заводу твер
дих сплавів вийшли на 
зміну під керівництвом за
ступника групкомсорга 
Ганни Щурик. З плановими 
завданнями вони справи
лись на 123,3 процента.

Трудовий звіт учасників 
суботника на заводі твер
дих сплавів — додаткові 
кілограми цінних металів, 
які чекає промисловість 
країни, 258 карбованців 
перераховано у фонд фес
тивалю.

Ф*“- Ві" ОС,’О,ОППІ‘

1,0 рсмо"ту тексГ"Л'’КОІО обладнанім. Норму виробітку 
Ударно трудився комсомолец., і під час Всесоюзного комсомольсько-молодіжного суботника 
ма фото: Олександр ВЛАСОВ.

Фото В. КОВПАКА.

ВЕЛИКЕ З
Другий секретар Гайво- 

ронського райкому ком
сомолу Л. ПАНЧЄНКО:

— Коли юнаки та дівчата 
Гайворонського тепловозо- 
ремонтного заводу робили 
сво" накреслення до ком
сомольсько- МОЛОДІЖНОГО 

суботника, токар Володи
мир Пламодєл сказав: «У 
цей день ми маємо домог
тися найвищої продуктив
ності праці». З ним були 
згодні всі молоді робіт
ники підприємства. 25 
червня Володимир Пла
модєл і його тозариш по 
цехові Олег Люльчак пер
шими рапортували про 
виконання змінного зав
дання. Ці комсомольці, 
ставши на ударну жовтне
ву вахту, постійно утри
мують першість серед ро
бітників своєї професії.

Ударно попрацювали на 
заводі всі 36 верстатни
ків, які теж з виперед
женням графіка закінчили 
робочу зміну. Робітники 
механічного цеху 25 черв
ня рапортували: «Є півто
ри норми!».

А комсомольці з усіх

МАЛОГО
колгоспів району працю
вали на заготівлі кормів 
для громадського тварин
ництва. 400 юнаків, та дів
чат допомогли господар
ствам запасти 180 тонн 
різнотрав’я.

40 чоловік працювали в 
колгоспі імені Шевченка 
разом з членами город
ньої бригади.

* * *

Перший секретар Віль- 
шанського райкому ком
сомолу В. ГОНЧАРЕНКО.

— У кожному колгоспі, 
кожній установі не було 
такого комсомольця, який 
би 25 червня не був зай
нятий суспільно корисною 
працею. На суботник ви
йшло 3856 юнаків та дів
чат. 1984 з них працювали 
на робочих місцях. Благо
устроєм вулиць, упорядку
ванням спортивних май
данчиків, парків і скверів 
були зайняті 116 комсо
мольців. А 212 юнаків та 
дівчат збирали металевий 
брухт.

Ударні загони перераху
вали у фонд фестивалю 
2300 карбованців.

НО8ОМИРГ0Р0Д
Не підвели

Не залишились осто
ронь ударних справ на 
Всесоюзному комсомоль
сько-молодіжному субот- 
нику школярі Новомирго- 
родського району. Учні 
Оситнязької середньої 
школи обробили 2 гектари 
цукрових буряків, пере
рахувавши у фонд фести
валю 140 карбованців. А 
учні Капітанівського про
фесійно-технічного учили
ща №10 обкопали в саду 
колгоспу імені Ілліча 1990 
фруктових дерев.

О. ПАНАСЕНКО, 
член бюро Новомирго- 
родської о райкому 
лксму.

ПЕТРОВЕ

Учора на Кіровоградщи- 
ну прибула делегація із 
Толбухінського округу На
родної Республіки Болга-< 
рі? йй'чёртову ,с,ь6ме засі
дання міжнародного мо
лодіжного клубу механі

заторів «Кіровоград — 
Толбухін». У програмі гос
тей — зустрічі з студента
ми КІСМу, молоддю заво
ду «Червона зіркам зна
йомство зі школою ім. Су*- і > 
хомлин£ького в Павййші, 
перебування в містах Зна-

м’янці, Олександрії та ін
ше.

Делегацію з братньої 
Болгарії очолює перший 
секретар Толбухінського 
окружкому ДЦСМ Іван 
Стансе,

Працювали ударно
Первинна комсомоль

ська організація у нас не
велика — чотирнадцять 
юнаків і дівчат. Однак під 
час суботника наші настав
ники, всі трудівники рад
госпу «Райпільський» впев
нились, що наші комсо
мольці — то їхня гідна 
зміна, справжні господарі 
своєї землі. Ударно пра
цювала молодь на заго
тівлі різнотрав’я. На су- 
ботнику ми заклали 25 
тонн сінажу.

м. юв. 
секретар комсомоль
ської ' організації рад
госпу «Райпільський» 
Пеірікського району.
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(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

литься своїми червоними галстуками, ви для 
мене — і комсомольці, які сходяться на 
збори...

Ваші характери ліпилися поступово. При
гадуєш, Володя Двигало, як «застряг» ти, 
маленький, у буряковому рядку під час ви
робничої практики. Але коли до тебе на
близився «буксир» однокласників із сапами, 
ти вперто зблиснув очима. «Я сам!». І таки 
закінчив рядок. Чи не тоді я вперше повіри
ла в твої сили, Володю. Знаю, що цього 
року ти йдеш працювати до батька у трак
торну бригаду колгоспу «Родина». Вірю в 
тебе — будеш хорошим хліборобом. 1 коли 
підеш до армії, знаю, не пастимеш задніх, 
це сховаєшся за спину товариша. Щасти 
тобі!

А скільки натерпілася наша Молчанов- 
ська, воюючи з двіиочниками! Скільки сми
кали її за кіски, скільки адресовано до
шкульних прізвиськ! Але ти вперто йшла до 
відстаючих додому, щоб допомогти, сміливо 
вставала на комсомольських зборах, щоб 
сказати своє принципове слово. Минулі 
труднощі видаються сьогодні смішними і 
дитячими. Але попереду — справжні. Хочу, 
^іоб їх їй долала так само, з гордо піднесе
ною головою, як це було в школі.

ДЕ МІЦНІЛА ДРУЖБА
От і прийшов час розлітатися вам па 

крилах своїх можливостей по білому' світу. 
Але шкільне братство, шкільна дружба — 
на все життя. Коли вона народилася? Коли 

зміцніла? Чп не тоді, коли ми відзначали 
день народження Олі Білан па колгоспному 
полі? Пригадуєте, швиденько досапали до 
лісосмуги, з жартами і сміхом оточили тіс
ною юрбою іменинницю. Піднесли букет кві
тів, припасений ще з дому. І, дивлячись на 
сльози радості, які поблискували в очах 
Олі. кожен відчував, як хороше, коли про 
тебе турбується Друг...

А може — біля вогнища у таборі пращ й 
відпочинку? Коли звучав баян Володі Ко
лісника, дівчатка заводили пісню, а хлопці 
задумливо дивилися па жарини полум’я? 
Так хороше було разом... Збережіть це від
чуття назавжди, не дайте згаснути багаттю 
вашої дружби. Бо ж найстрашніший хо
лод — душевний. А він буває в одиноких.

А ТЕПЕР —
У МАЙБУТНЄ

Сьогодні перед вами — безмежжя мож
ливостей. Одні вже зорієнтувалися в них.

«У кожної людини є свій куточок — улюблений 
і єдиний. У одного — цс бери моря з жовтим 
піском, у іншого — берізка під вікном, а в мене— 
поле рідного колгоспу. Я горджуся прославлени
ми механізаторами-зсм.тиками Василем Михайло
вичеві Осадчим і Михайлом Максимовичем Іван- 
чеііком. Цс воші, знявши з пліч фронтову ши
нелі., пріїсяглися на вірність полю. У них я на- 
єчизси любити землю. 1 твердо вирішив — буду 
механізатором!». Це слова із шкільного твору 
Сані! Іваичеика. Цього року він іде працювати в 
колгосп «Родина» разом з однокласниками Воло
дею Двигало, Володею Шаргаєвим, Віктором Бе- 

засм. Стежки інших вестимуть кого в сільсько
господарську академію, кого до Кіровоградського 
педагогічного інституту, кого — па завод.

Ваш клас має своє обличчя. Невтомний 
комсорг Люда Ігиатснко, «вічна» відмінни
ця Наташа Лузаи, класний фотограф Олег 
Лузай, «концертмейстер» Володі! Коліс
ник. чий баян заучить у класі ще з ди
тинства, незмінні члени редколегії Світлана 
Токар і Оля Чередниченко... Тепер це облич
чя станс трішки іншим — бо ж одні будуть 
робітниками, другі — колгоспниками, тре
ті — студентами. Але хочеться, щоб не змі
нилися ви в іншому — у доброті, в уваж
ності до людей, у твердості віри в комуніс
тичні ідеали радянського народу. Несіть у 
життя те, чому навчав вас директор школи 
Герой Соціалістичної Праці Іван Гуровіїч 
Ткаченко, всі вчителі. Будьте гідними зван
ня громадянина Радянського Союзу. Ми 
надіємось на вас! Ми віримо у вас' А те
пер — щасливої дороги!

...Стоїть перед вами вчи гель. Не серед 
класної кімнати у школі. На краю великою 
життєвого шляху.

Запам’ятайте його слово на все життя. 
Де б не носив вас вітрильник долі, знайте, 
що з Берега Дитинства, з Пристані Школи,- 
звідки вийшли ви на бурхливі самостійні 
горизонти, дивляться на вас теплі, лагідні 
очі. Очі матері, очі вчителя. З надією. З доб
ротою. З вірою.

Будьте ж гідними їх!

Слово до випускників класного ке
рівника 10 «А» класу Богданівської 
середньої школи Знам’янського ра
йону Н. Л. ІВАН'ІЕНКО записав ко
респондент «Вітрил» О. РАКІН.
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Команди, які зустрілися, 
були явно різного класу. 
Та гості робили асе мож
ливе для того, щоб звееги 
до мінімуму різницю у 
майстерності. їх старан
ність і активність вже на 
п'ятій хвилині реалізувала
ся в гол. Десятий номер 
гостей Н. Бачіашвілі лег
ко відірвазел від опіки 
нашого захисника і під 
гострим кутом спрямував 
м'яч у ворота «Зірки». Та
кої «нечемності» від 
команди, яка влаштувала
ся десь внизу турнірної 
таблиці, ніхто не чекав, і 
потрібно було ще кілька
надцять хвилин, щоб «Зір
ка» врешіі скинула з себе 
добродушну заспокійли
вість і сприйняла супер
ника всерйоз. Аж тоді на 
полі закрутився безпе
рервний вихор атак госпо
дарів г.оля, на шляху яко
го торпедівці не змогли 
поставити надійного за
слону. Встанозиз рівнова
гу на 18-й хвилині О. Алек
сеев, який після пробиття 
кутового Ю. Касьонкіним, 
проштовхнув м’яч у воро
та. Він же, в подібній си
туації, на 58-й хвилині за
бив другий гол. Але на 
цей раз йому «асистував» 
Д. Кіхаев, який, обвівши 
захисника у штрафному 
майданчику, точно виклав 
м'яч партнеру. А через 
кілька хвилин Кіхаєв уже 
самостійно завершив чер
гову атаку «Зірки».

Голів могло бути й біль
ше. Футболісти «Зірки» 
часто і з охотою били по 
воротах, але у запалі атак 
забували про точність.

До закінчення першого 
кола футбольного чемпіо
нату кірозоградцям зали
шилося провести два мат
чі. ЗО червня вона зустрі
неться на виїзді з «Коло
сом» з Нікополя, а 4 лип
ня з черкаським «Дніп
ром».

Після зустрічі з луць
ким «Торпедо» «Зірка» на
брала 23 очка і зараз зна
ходиться на восьмому 
місці.

ЛІ. СОЛЮВ.

29 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Повніш. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Мультфільми. 
10.00 — К. Т. Телефільм «Лег
ко бути добрим^. І серія. 11.03 
— К. т. «Клуб кінонодоро- 
жсй». 11.00 — Документаль
ний фільм «Твій гру — твоя 
висота». 15.05 — К. т. «Твор
чість композитора Е. Гріга».
15.30 — К т. Телефільм «Пер
ша любов». 16.45 — «Літера
турний театр». «Болдінська 
осінь». 17.15 — «Варіації на 
теми Бізс». 17.30 — «П’ятиріч
ка ефективності і якості». 
18.00 — «День за днем». (Кі
ровограді. 18.15 — К. т. «Ве
селі нотки . 18.30 — К. т.
«Арктика-77». Передача 1. 
39.00 — К. т. Концерт росій
ського народного хору імені 
П'ятниці.ко<о. 19.45 — К. т. Ти
раж «Спортлото» 19.55 —
К. т. Телефільм «Легко бути 
добрим». 2 серія. 21.00—«Час». 
21.3С — К. т. ’ «Розповіді про 
театр». 22 30 — Концерт Цю
ріхського камерного оркестру. 
(Швейцарія). По здкімн^цні — 
ковйпи.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
І’елеилрисп «Подвиг щодня», 
«Хлібороб Накусав». 10.30 •*>.

Фільм-концсрт. 11.00 — Нови
ни. 11.15 — Фільм «Будинок з 
мезоніном». 12.35 — П. Чаіі- 
ковськіїй. «Лускуіічнк». Фільм- 
балег. 13.35 — Програма до
кументальних телефільмів. 
15.95 — «Творчість компози
тора Е. Гріга». 15.10 — Теле
фільм «Перша любов». 16.45— 
«Наука сьогодні». 17.15 —
«Відгукніться, сурмачі!». 18.00
— Реклама, оголошення. 18.30
— М. Жербін. Концерт для
голосу з оркестром. 18.45 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». Тслеогляд. 19.00 —
Вісті. 19.30 — Концерт артис- 
тів оперети. 20.45 — «На доб- 
ранні, діти!». 21.((0 — «Час».
21.30 — «Зерна». Телевистава. 
Під час перерви — новини.

30 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка 9.30 — К. т. «Літні пісень
ки». 10.00 — К. т. Телефільм 
«Легко бути добрим, 2 серія. 
11 00 — К. т. «Наша біогра
фія. Рік 1951». 14.00 - Доку
ментальні фільми соціалістич
них країн. 14.55 — К. т. «Піо
нерська образогворча студія». 
15,25 — К. т. «Лій знайомимо
ся з природою». 15.45 — К. т. 
«Російська мова». 16.30 
«Золоті зірки України». Кіно- 
парнс. 16.45 — Музичний фільм 
«Парад каюк». 17.20 — К. т. 
«Вечір наукового кіно». 18.03 
— Новини. 18.15 — К. т. 
Мультфільми. 18.35 — К. т. 
«Лрктика-77». Передача 
19.05 — К. т. «Грає А. Дмнт- 
рієв» (баян). 19.30 — К. т. 
«Основний Закон нашого жит
тя». 19.55 - К. т. М. Рим- 
Ський-Кореаков. <МоцаРтпп 1 
Сааьсрі». Фільм-опсра. 21.00 
«Час». 21.30. г К. т. «ДркУГ 
ментальний екран». По закін
ченні : моакіик

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — Гімнастика.

9.30 — «Лігві пісеньки». 10.00 
— «Шахтарські обрії». 11.00— 
Новини. 11.15 — «Зерна». Тс- 
лсвистава. 14.05 — «Екран мо
лодих». «Голосую за профе
сію». 15.25 — «Ми знайомимо
ся з природою». 15.45 — «Ро
сійська мова». 10.30 — «Шахо
ва школа». 17.00 — Концерт. 
18.00 — «Співав Тамара Ка- 
лустяч». 18.30 — Реклама, 
оголошення. 18.45 — «Обгово
рюємо проект Конституції 
СРСР». 19.00 — Вісті. 19.30 — 
Чемпіонат СРСР з футболу. 
ЦСКА — «Чорноморець». Під 
час перерви — «11а добраніч, 
діти!» 21.15 — «Для вас. хлі
бороби!» Концерт. 21.45 — 
«Новини кіноекрана». 23.00 — 
Новини.

і липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Фільм-внста- 
ва. «Король Матіуш Перший». 
1 і 2 серії. 11.05 — К. т. До
кументальний фільм «300 шах
тарських літ». 11.00 — «Обе
режно: вогонь». Програма
документальних фільмів. 14.50
— К. т Фільм для дігеіі. «Та
ємниця зеленого бору». 16.1(1
— К. т. «Москва і москвичі». 
16.40 — «Ліон п’ятирічка». Кі
норепортаж про Всесоюзний 
комсомольський суботник». 
(Кіровоград). 17.10 — К. т. 
«Міжнародні змаї лінія з лег
кої атлетики». Збірна СРСР— 
збірна США. (Сочі). 18.00 — 
«День за днем». (Кіровоград). 
13 15 _ «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». Виступ 
секретаря парткому заводу 
«Червона зірка» М. О. Кові- 
ки. (Кірової рад). 18.30— К.т, 
«Арктикц-77». . Передача ,3. 
19.00 — К. т. «Міжнародні 
змагання з легкої атлі-тикії». 
Збірна СРСР і- збірна СШАї 
(Сочі). 20.(10 т: К. ,т... «Каша, 
біографія. Ґ’ІК 1952». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. Т. Концерт 

учасників фестивалю дружби 
молоді СІ’СР і І1ДІ’ у Волго
граді. 23.00 — К. т. Докумен
тальний фільм «Талант землі 
російської». По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Для дітей. «Веселі чоловіч
ки». Лялькова вистава. 10.40 
Музичний фільм «Голоси і 
барви». 11.00 — Повніш. 11.15
— «Показові наступи самоді
яльний вокально-інструмен
тальних ансамблів країни. 
13.25 — «Рідна природа». 15.50
— «Народні художні промис
ли». 16.30 — «Прощай, шко
ло!» 17.10 — Музичний фільм. 
17.15 — «На ланах республі
ки». 15.00 — Фільм-концсрт 
«Уральська горобннонька».
18.30 — «Па допомогу абіту
рієнтам». Радіофізичний фа
культет Київського Державно
го університету імені Т. Г. 
Шевченка. 18.50 — Реклама, 
оі олошсіпія. 19.00 — Вісті.
19.30 — Вечір колективу трес
ту «Чорноморгідробуд». 20.45
— «Па добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — Художній 
фільм «Людина не самотня». 
23.00 — Новини.

2 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Виставка Бу
ратіно». 10.00 — К. т. «Для 
нас, батьки!» 10.30 — К. т. 
Музична програма «Ранкова 
пошта». 11.00 — «Розповіді 
про художників». 11.30 — К.т. 
«Природа і людина». 12.00 — 
К. т. «Сьогодні — Міжнарод
ний день кооперації». 12.15 — 
К. т. Музична1 програма іі.о 
Міжнародного топі. кооперації’. 
13.00 — К. т. «Літературні бе
сіди». 13.55 — К. т. ІирДЯс 
фСп Орт лото». 14.05 — Фільм 
для дітей. «Острів Чаклун».
15.10 — К. т, «Музичний або

немент». 15.50 — К. т. «Пошта 
програми «Здоров’я». 16.20 — 
К. г. Мультфільми. 17.00 — 
К. т. «Міжнародні змагання з 
легкої атлетики». Збірна 
СРСР — збірна США. (Сочі). 
15.00 — Новини. 18.15 — К. т. 
«У світі тварин»', 19.15 —
Фільм «Пан Ніхто». 21.60 — 
«Час». 21.30 — «Міжнародні 
змагання ; легкої атлетики». 
Збірна СІЧ І* — збірна США. 
(Соїі). 22.30—К. т. «Мелодії і 
ритми зарубіжної естради». 
По закінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Кііюпрограма «По рідній краї
ні». 10.3') — «Естрадні мело
дії». 11.00 — Новини. 11.15 — 
«Сьогодні — Міжнародний 
день кооперації*. Суботній 
репортаж. 11.45 — Для дітей. 
«Хоробрий Кікіла». Вистава.
13.10 — «Письменник і час». 
13.50 — «Обговорюємо проект 
Конституції СРСР». 14.05 — 
Музичний фільм «Танець стан 
музикою». 11.20 — Для дітей. 
«Хатішка-вертннка». 14.56 — 
«Циркова програма». 15.10 — 
Художній телефільм «Приго
ди Буратіно». І серія. 16.15 — 
Тслеупівсрситет «Здоров’я».
16.45 — «Жовтневий заспів». 
Випуск 26. 17.20 — «Екран мо
лодих». 18.00 — «Таланти твої, 
Україно!». 19.00 — Вісті. 19.3(1 
— «Наша біографія. Рік 1910».
20.45 — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — Худож
ній телефільм «Каштанка». 
22.35 — Повніш.

з липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Повніш. 9.10 — К. г. Гімнасти
ка, длр і дітей. 9.30 — К. т. 
к Будильник». 10.09 — К. 1Т1- 

«Служу Радянському Союзу». 
11.00 — К. т. «Вперед, хлопча
ки!» 12.00 — К. г. «Музичний 
кіоск». 12.30 — «Сільська го
дина». 13.30 — К. г. «Етапи 
великої о шляху». Фільм «А 
зорі тут тихі...». 2 серія. І5.00 
— К. т. «Сьогодні — День 
працівників морською і річ
кового флоту». 15.30 — К. т. 
Концерт, присвячений Дпк» 
працівників морського і річ
кового флоту СРСР. 16.15 — 
К. г. Міжнародна панорама.
16.45 — К. т. Мультфільм. 
17.00 — К. т. Перший Всесо
юзний фестиваль художньої 
самодіяльної творчості трудя
щих. Хмельницька область. 
18.00 — Новішії. 18.15 — К. т. 
Кіноальманах «Зірочка». 19.15 
— «Обговорюємо проект Кон
ституції СІ’СР». 19.30 — К т. 
Концерт. 20.00 — К. т. «Клуб 
кіноііодоро/ксй». 21.00—«Час».
21.30 — К. т. Концерт майстрів 
мистецтв. 22.50 — К. т. Чем
піонат СІ’СР з веслування па 
байдарках і каное. По закін
ченні — новішії.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
Програма короткометражних 
художніх телефільмів. 11.10— 
Для дітей. «Сонечко». 11.40 — 
Художній телефільм «Пригоди 
Буратіно». 2 серія. 12.50 — 
«Поетичніш вінок шахтареві».
13.10 — «Сюї одні—День пра
цівників морського і річкового 
флоту». 11.05 — «Слава сол
датська». І5.05 — Г. Доніцст- 
ті. «Дон Паскуале». Вистава. 
17.00 — Документальний теле
фільм «Макарони» з циклу 
«Батьки і діти». І8.00 — «Віт
чизно моя, неозора». Кікопро- 
грама. 19.00 — Вісті. Н'.ЗО — 
К. Симонов. «Так і буде». 
Вистава. 20.45 — «На добра
ніч. діти!». 2І.00 — «Час».
21.30 — Продовження вистави 
«Гак і руде». Шд час перер-

' 1 |<и — повніші. '

Редактор М. УСПАЛЕНКО«



4 стер. ------------------- - -------- ------ ,,ЯіолодііЗ[ аом[унар1< 28 чгервня 1£>77 року -А

інститути,
СШВИКІпС^/ЛСС^
•94llfl8fiBCOV

Костромське міське професійне училище текстн.іьної промисловості 
ордена Леніна льонокомбінату імені В. ї. Леніна

ОГОЛОШУЄ ПОПЕРЕДНІЙ ПРИЙОМ ЗАЯВ
ДЛЯ ВСТУПУ ДО УЧИЛИЩА НА 1977—1978 РОКИ

Училище готує ткаль, 
прядильниць, рівняльниць, 
контролерів якості тканин 
(строк навчання 1 рік з 
освітою 10 класів; 2 роки 
з освітою 8 класів);

мотальниць, стрічкарок, 
операторів машин, швей- 
мотористок (строк навчан
ня — 1 рік).

Учні 8 класів продовжу
ють навчання по загально
освітній програмі за 9—10 
класи.

Дівчатам з середньою 
освітою створені умови 
для одночасного навчання 
на вечірньому відділенні 
технікумів, вузів.

а------------ •• '■■‘■-у ■-1- "

Всі учні одержують сти
пендію.

Через два місяці на
вчання виплачується до
датково до стипендії за
робітна плата за виготов
лену на практиці продук
цію в розмірі 100 процен
тів. Середня зарплата піс
ля закінчення училища 
складає 180 карбованців.

■ ■ < ~ - - > ■ —

Всім, хто зарахований 
до училища, сплачуються 
дорожні витрати (при на
явності проїзних квитків).

Заяви приймаються за 
адресою: 156601, місто
Кострома, сул. Комунарів, 
№ 1. Професійне училище 
льонокомбінату імені В. І. 
Леніна.

ДИРЕКЦІЯ.

НІН КОМІСІЇ вське міське середнє професіЙЕїо-техні’йіе училище До І
НА БАЗІ СУДНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ «ОКЕАН» ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ
ПА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

для підготовки робітників таких спеціальностей: 
складальник корпусів металічних суден, 
складальпнк-добудовиик судновий, 
електрозварник, 
електрогя: озг..?рник, 
сюляр судновий 
ізолювальник.
Приймають юнаків віком від 15,5 до 25 років з 

©світою за 8—10 класів.
Строк навчання після 8 класів — 3 роки, із здо

буттям середньої освіти (після закінчення училища 
ічідається диплом).

Юнаки, яким виповнилося 17 років, приймаються 
до учнлиіца зі строком навчання 1 рік). (Дівчата 
приймаються віком від 15.5 до 25 років тільки по 
спеціальності ізолювальниць).

Училище .забезпечує триразовим харчуванням, об
мундируванням (вихідним і робочим) Тим, хто має 
нетребу, надається гуртожиток з усіма зручностями.

Увільненим у запас воїнам Радянської Армії (у рік 
вступу), які становлять окрему групу, замість хар- 
чувгшія в обмундирування, виплачується стипен
дія — 74 крб. на місяць.

Р- училищі працюють гуртки художньої самодіяль
ності, технічної творчості, спортивні секції.

Вступники подають заяву на ім’я директора учи
лища із зазначенням вибраної спеціальності, авто
біографію, документ про освіту, свідоцтво про на
родження. довідки з місця проживання, про склад 
сім’ї та медичну (форма № 286), 7 фотокарток
розміром 3X4 см, 3 фотокартки па паспорт.

Приймання документів — по 25 серпня. Початок 
навчання — 1 вересня.

Адреса училища- 327053, м. ЛІиколаїв-53, Кора
бельний район, Заводський майдан, 1. Тел. 2-93-3-71. 
(їхати автобусом № 12 до кінцевої зупинки).

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Професійно-технічно училище № 12 м. Николаева

Олександрійське міське 
професійно-технічне 

училище № &
НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
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Муляр 1 рік 2 роки

Тесляр 1 рік 1 рік

Штукатур 1 рік 1 рік ’

/Ауляр-монтажник 1 рік 2 роки

Штукатур-лицювальник-
1 1

плитковик 1 рік 2 реки

Машиніст бульдозера, скрепера.
грейдера причіпного 1 рік 2 роки

/Машиніст екскаватора 1 рік 2 роки

Машиніст автогрейдера,
автоскрєпера 1 рік 2 роки

Слюсзр-сантехнік 1 рік 2 роки
Монтажник по монтажу ста •

левих і залізобетонних
конструкцій — електро
зварник 1 рік 2 роки

Юнаків і дівчат віком 15—20 років 3 ОСР.ІГОЮ 33

8—10 класів приймають па спеціальності: муляр, 
тесляр, штукатур, муляр-мопгажник, штукатур-лпщо- 
г.альник-плиткозвк монтажник чо монтажу сталевих 
і залізобетонних конструкцій — електрозварник.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Приймають також воїнів, звільнених V запас із лап 
Радянської Армії. їм виплачують стипендію в розмірі 
75 карбованців на місяць. Строк навчання — 8—10 
місяців.

Випускників училища направляють па роботу в 
міста Олександрію, Світловолсік. Кіровоград, Дпі- 
пропетрсвськ. Кривий Ріг та інші.

Училище гстує кваліфіко
ваних робітників таких спе
ціальностей:

електромонтажник судно
вий,

електромонтажник по ос
вітленню, освітлювальних і 
силових мережах та елек
троустаткуванню.

Приймають юнаків і дів
чат з освітою за В—10 кла
сів.

Строк навчання: з осві
тою за 10 класів — 1 рік, за 
8 класів — 2 роки.

Учнів з 8-класною осві
тою, які вибрали спеціаль
ність «судновий електро

монтажник», «електромон
тажник по освітлювальних і 
силових мережах і силово
му електроустаткуванню», 
забезпечують триразовим 
харчуванням за рахунок 
держави, форменим обмун
дируванням — парадним і 
робочим.

Учням з середньою осві
тою, які здобувають спеці
альності «судновий електро
монтажник» і «електромон
тажник по освітлювальних і 
силових мережах і силово
му електроустаткуванню», 
видається стипендія 30

крб. на місяць, а відмінни
кам — 37 крб.

Учні з осаітею за 10 кла
сів, що відслужили в лавах 
Радянської Армії і навчаю
ться спеціальності «судно
вий електромонтажник», 
мають стипендію 80 крб. на 
місяць.

Учням при проходженні 
виробничої практики випла
чується третина їх заро
бітку.

Учні забезпечуються гур
тожитком або квартирними 
в сумі 10 крб.

Початок занять — 1 ве
ресня.

При училищі працює ве
чірня школа.

Вступники подають на 
ім’я директора училища 
заяву батьків про згоду на 
навчання сина чи дочки, до
кумент про освіту, характе
ристику, свідоцтво про на
родження (або паспорт), 
довідки з місця проживан
ня та про сімейний стан, 
8 фотокарток розміром 
3X4 см.

Прийо/л до училища — 
без екзаменів.

Адреса училища: 327009, 
м. Миколаїв, пул. Садова, 
31-2. Тел. 7-22-70.

ДИРЕКЦІЯ.

Учні перебувають на повному державному забез* 
почепні, іногороднім падають місця в гуртожитку.

Під час виробничої практики учні одержують 33 
проценти заробітку. і • .

При закладі працює школа робітничої молоді (9—* 
10 класи). .Д

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву па ім’я директора, авто

біографію. паспорт або свідоцтво про народження, 
документ про ОСВІТУ, довідку з місця проживання 13 
зазначенням складу сім'ї, характеристику зі школи, 
три фотокартки розміром 3X4 см, три фотокартки 
розміром 6X8 см.

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія селище Димитрове, вул. Трудових резер
вів, 23. , „

ДИРЕКЦІЯ.

Середн« міське професійно-технічне 
училище Ло 1 М. Черкас

ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ
1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІКНА

Приймаються юнаки і дівчата віком 
тіл 15 років з освітою 8—10 класів (без 
ВсТупиих екзаменів).

Училище дає середню освіту і готує 
даних спеціалістів.

Зі строком навчання три роки: столяр, 
муляр-монтажннк конструкцій, маляр, 
штукатур, облирювяльшік-плитковик.

Зі строком навчання 2 роки: муляр, 
столяр.

Зі строком навчання 1 рік: муляр, обли- 
цювал ьник-плитковик.

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

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

Час навчання в училищі зараховується 
в загальний стаж роботи. Відмінники 
після закінчення училища направляються 
на навчання, у вищі іі середні спеціальні 
заклади.

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

Учні одержують протягом навчання в 
училищах третину заробітної плати.

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

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

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

Олександрійське педагогічне училище
ОГОЛОШУЄ ПРИПОЛІ УЧНІВ НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ШКІЛЬНИЙ і дошкільний.

До п’СГДучилища приймаю
ться громадяни СРСР віком 
до 30 років, які мають се
редню або восьмирічну 
освіту.

На шкільний відділ (ви
кладання в початкових кла
сах загальноосвітньої шко
ли) — на базі середньої 
школи термін навчання — 
1 рік 10 місяців; на базі 
восьмирічної школи — 
З роки 10 місяців.

На дошкільний відділ (до
шкільне виховання) — на 
базі середньої школи тер-

«мошодоп КОММУНАР» - 
сріап Кнровоїрадскоїо обкома 

ЛКСМУ г Корової рад. 
Гаїеіа печатается 

па украинском языке.

НА ВІДДІЛИ:

316050. ГСП. Кіровоград 50, аул. 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.

БК 16349? Обсяі 0,5 друк, арк,

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

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

Індекс 61197, х Зам. As 271. .Тираж 60 600,

мін навчання — 1 рік 10 мі
сяців.

Вступні екза/лени на 
шкільний і дошкільний від
діли складаються в обсязі 
середньої та восьмирічної 
школи.

Шкільний відділ (на базі 
8 і 10 класів): з української 
мови (диктант), математики 
(усно).

Дошкільний відділ на базі 
10 класів: з української мо
ви і літератури (твір), історії 
СРСР (усно).

Перед екзаменами про
водиться усна перевірка 
музично-слухових даних.

Учні, які закінчили серед
ню школу з золотою чи 
срібною медалями, восьми
річну школу з похвальною 
грамотою, або мають по
хвальні листи з тих пред
метів, що екзаменуються, 
приймаються до училища 
без аступних екзаменів. Во
ни проходять перевірку му
зично-слухових даних.

До заяви додаються такі 
документи: свідоцтво про 
закінчення середньої або 
восьмирічної школи (оригі
нал), чотири фотокартки 
(розміром 3X4 см), медич
на довідка за формою 
№ 286, виписка з трудової 
книжки.

Паспорт або свідоцтво 
про народження подається 
особисто.

Заяви і документи прий
маються: з 1 червня по 31 
липня (на базі восьмирічної 
школи), з 1 червня по 14 
серпня (на базі 'середньої 
школи). і

Вступні екзамени прово
дяться з 1 по 21 серпня.

При педучилищі є їдальня.

Гуртожитком педучилище 
забезпечує частково.

Адреса училища: м. Олек
сандрія Кіровоградської об
ласті, йул. Діброви, 25. -і

ДИРЕКЦІЯМ
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