
ЄДНАЙТЕСЯ!
комплекс

ОРГАН ОБКОМУ ЛКСМУ

На навколоземній орбіті на борту науково-дослідного комп
лексу веде дослідження міжнародний екіпаж — товариші Ро
маненко, Гречко, Губарев і Ремек.

Стикування космічного корабля «Союз-28», пілотозаного 
першим міжнародним екіпажем у складі командира корабля 
Героя Радянського Союзу льотчика-космонавта СРСР Олексія 
Губарева і космонавта-дослідника громадянина ЧССР Влади
мира Ременя, з орбітальним комплексом «Салют-6» — «Со- 
юз-27» було проведено 3 березня 1978 року.

Стикування проведено боку вузла, розташованого на 
агрегатному відсіку станції. Раніше до цього вузла здійснюва
лося стикування пілотованого корабля «Союз-26» та безпілот
ного вантажного корабля.

Програма робіт міжнародного екіпажу передбачає прове
дення спільних науково-технічних досліджень та експеримен
тів на борту науково-дослідного комплексу протягом семи 
днів. Зокрема, проводяться спостереження і фотографування 
поверхні Землі і океану, медико-біологічні і технологічні екс-
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ПЕРША КОЛОНКА
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перименти.
Програму перших днів польоту виконано. Самопочуття това

ришів Романенка, Гречка, ГубарєЕа і Ремека добре. Всі борто
ві системи космічного комплексу працюють нормально.

(ТАРС).

Весна прийшла в наш край. З дощами, 
густими туманами, з озерними розлива
ми на ланах. Прийшла якось одразу, і 
для молодих хліборобів області настала 
пора тримати екзамен готовності до ду
же відповідальної сільськогосподарської 
кампанії. На порозі — весняні польові 
роботи, від яких залежить багато в чому 
доля врожаю-78.

Сьогодні на відділкових, бригадних, 
загальноколгоспних зборах молоді хлі
бороби Кіровоградщини разом зі стар
шими своїми суперниками по соціалістич
ному змаганню по-діловому обговорю
ють постанову ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР «Про додаткові заходи по підго
товці і проведенню весняних польових 
робіт у 1978 році». Всі їхні помисли про 
те, щоб у третьому році п’ятирічки об
ласть зібрала 3 мільйони 215 тисяч тонн 
хліба. Цей високий рубіж обов’язково 
потрібно взяти. Сьогодні комітети ком
сомолу повинні ще раз перевірити го
товність до посівної.

Це стосується передусім техніки. Бід 
того, як її відремонтовано, прямо зале
жать і якість, і темпи робіт. Кожен МО
ЛОДИЙ механізатор перед виходом у по
ле повинен до найменшої деталі переві
рити свою машину. Адже більшість тех
ніки механізатори ремонтували самі осо
бисто. Тож і відповідальність персональ
на повинна бути якнайвищою: щоб не 
допустити простоїв у гарячу пору, щоб 
кожну годину в полі було максимально 
використано для майбутнього врожаю.

Зрозуміло, вся техніка сповна працю
ватиме на врожай тільки в умілих руках. 
Весні потрібні справжні майстри. У по
станові про це сказано прямо: «Зверну
ти особливу увагу.,, на укомплектування 
господарств необхідними кадрами трак- 
тористів-машиністів, водіїв автомобілів, 
машиністів дощувальних машин, підви
щення їх кваліфікації». Правильно зро
били ті комітети комсомолу, які не фор
мально підійшли до питань механізатор
ського всеобучу. В Новоукраїнському, 
Добровеличківському, Олександрійсько
му, Ноаоархангельському районах, де 
комітети, комсомольські організації 
шефствували над підготовкою механіза
торських кадрів, молоді хлібороби ни
нішньої весни гарантують роботу без 
простоїв і на високому агротехнічному 
рівні.

На ударну працю в боротьбі за вро
жай 1978 року кличе молодих хліборо
бів постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР. «Широко розгорнути соціалістич
не змагання... за досягнення найвищої 
продуктивності праці і максимальне 
гикористання технічних можливостей ма
шин», — ставить завдання цей документ. 
Нині комітети комсомолу повинні за
твердити умови соціалістичного змаган
ня на період посівної, закінчити комп
лектацію комсомольсько-молодіжних 
колективів — головних учасників про
фесійних поєдинків за одержання висо
ких урожаїв. Треба врахувати, що посів
на — короткочасна кампанія. Тому під
сумки трудового суперництва слід підби
вати щодня, ще ліпше — щозміни. Пе
реможців же визначити, — найсправсд- 
ливіше і найточніше буде, — після появи 
сходів.

Невідкладні завдання диктує весна й 
комсомольським дозорцям. Кожен штаб, 
кожен пост «Комсомольського прожек
тора» повинен розробити чітку програ
му дій на сівбі. Доцільно було б про
вести контрольні рейди-перевірки готов
ності грунтообробної та посівної техні
ки, якості підготовки насіння. Місце 
(•прожектористів» — там, де потрібна 
допомога в першу чергу. А це значить-— 
поставити надійний заслін порушенням 
агротехнічних процесів, недобросовісно
му ставленню до обов’язків сівача, по
рушникам трудової дисципліни.

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП

СТЕЖУ ЗА УСПІХАМИ
Не лзгко взимку па фермі. Масове отелення, догляд 

за телятами — спробуй добитися, щоб иадої не зни
жувались. А соціалістичні зобов’язання якраз і роз
раховані па сталі надої кожного дня і місяця. Можу 
доповісти, що з цим завданням я справляюся. За 
перші два місяці року від кожної корови одержала 
по 705 кілограмів молока, вважайте, щодоби — по 
11 кілограмів. Це поки що найкращий по району ре
зультат серед молодих доярок. 1 допомогла мені його 
досягти моя суперниця по змаганню Лариса Якпм- 
чук з колгоспу «Дружба». Річ у тому, що за підсум
ками минулого року я зайняла друге, а Лариса третє 
місця, а цього року ми вирішили боротися тільки за 
перше місце. Уважно стежу за успіхами подруги і 
прагну не поступитися їй.

Л. БОГУШ, 
доярка колгоспу імені Кірова Новоар.чангель- 
ського району.

Кличе „червона

Допоможемо 
будівельп и і** ам
Ініціативу москвичів — про

вести 22 квітня Всесоюзний ко
муністичний субогник, присвя
чений 108-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна, — /Ао- 
ледь Долинського району зу
стріла з ентузіазмом.

Цей день стане днем удар
ної праці комсомольців на під
шефних будовах.

Три загони, в які об’єднаю
ться 120 виробничників міста, 
працюватимуть на спорудженні 
кінотеатру, Будинку піонерів та 
залізниці Долинська—Помічна.

«Червоної суботи» молодь 
району впорядкує вулиці, пло
щі та сквери міста і сіл. Ті, хто 
зустріне свято на робочих міс-

Космонавти О. ГУБАРЕВ і В. РЕМЕК.
Фото з екрану телевізора В. КОВПАКА.

субота“!

иях, зобов’язалися відзначити 
суботник високопродуктивною 
працею.

О. КДРАБИЛО, 
секретар Долинського рай
кому ЛКСМ України.

Студенти— 
сцботнику
Активно готуються до «чер

воної суботи» 450 комсомоль
ців Кіровоградського педаго
гічного інституту імені О. С. 
Пушкіна. Згідно з договорами 
про трудову співдружність, як 
і минулого року, до конвейєра 
заводу радіовиробів стануть 
майбутні вчителі — математики 
та фізики.

Першокурсники факультету 
англійської мови відзначать

свято праці V складі бригад 
В. Гетьманця і В. Недопаса із 
заводу «Червона зірка».

Всі інші студенти працювати
муть на спорудженні нового 
корпусу та гуртожитку пед
інституту.

А. СЛРЖЕВСЬКИЙ, 
викладач педінституту.

Один із пунктів 
зобов'язань

«108-у річницю з дня народ
ження Володимира Ілліча Ле
ніна відзначити ударним тру
дом», — так вирішили на мі
тингу молоді робітники, інже
нерно-технічні працівники та 
службовці Гайворонського теп- 
ЛОЕОЗОремОНТНОГО заводу. Во
ни підтримали почин москви
чів — провести 22 квітня Все
союзний комуністичний субот

ник — і дали слово зробити 
цей день днем рекордів.

Члени КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛО
ДІЖНОГО колективу дизельно» 
дільниці зобов’язалися під час 
суботника відремонтувати елек
троустаткування для одного 
тепловоза. Для цього вико
ристають зекономлені мате
ріали. Так вони виконають 
один із пунктів соціалістичних 
зобов'язань, узятих на честь 
XVII) з’їзду ВЛКСМ.

Підвищені зобов’язання на 
день комуністичної праці взяли 
комсомольці та молодь меха
нічного цеху. А інженерно-тех
нічні працівники, службовці 
будуть зайняті на території 
підприємства. Всього в субот- 
нику візьмуть участь 240 юна
ків і дівчат.

О. ГОНЧАР, 
секретар комітету комсо
молу Гайворонського теп
ловозоремонтного заводу.

МАЙСТРИ
СВОЄЇ СПРАВИ
На Новомиргородському це- 

I гельному заводі в цеху № 2 ім’я 
І комсомольця Бориса Ганула добре 
І відоме. Понад п’ять років труди- 

ться він зрошувальником форму- 
' вальної дільниці цеху. Всі ці роки 

дружний колектив, очолюваний ко
муністом Іваном Петровичем 
Мацкулом, перевиконує планові 
завдання та високі соціалістичні 
зобов’язання. Працюють тут і ни
ні з випередженням графіка, іак, 
в січні цех повинен був видати 
мільйон штук цегли, а виробив 
її мільйон 78 тисяч штук.

В успіхах колективу є частка 
праці і Бориса Ганула — ініціатив- 

закоханого в 
його

Марії — комсомолки, 
слюсаря- 
та бага-

ного, кмітливого, 
свою справу механізатора,

■ дружини 
кращої садчиці цегли, 
наладчика Івана Шевели 
тьох інших.

Нині комсомольці цеху 
трудову вахту на честь 
Ленінського комсомолу.

На малюнку. зрошувальний 
пластичного пресування цегли 
комсомолець Борис Гануп за ро
ботою.

несуть
60-річчя

Малюнок В. Шульги.
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ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ

А ВИ ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС, СУПЕРНИКИ!
Місяць тому обговорювали ми у 

своєму колективі Лист ЦК КГІРС, 
, Ради Міністрів СРСР,. ВЦРПС і 
і ЦК ВЛКСМ «Про розгортання со- 
' ціалістичного змагання в третьому 

році десятої п’ятирічки за виконан
ня і перевиконання плану 1978 року 
і посилення боротьби за підвищення 
ефективності виробництва і якості 
роботи».

А поговорити нам було про що. 
Колектив — комсомольсько-моло; 
діжний. Ферма — найбільша в ра
йоні, близько 700 корів доглядаємо. 
Стараємося працювати з повною 
віддачею, і а не все виходить. Ска
жімо, торік 93 проценти від заіаль- 
иої кількості молока продали дер
жаві першим сортом. Але найвищий 
по фермі надій молока від корови— 
всього лише 3100 кілограмів (не у 
групі Катерини Дюжевої). Багато 
інших доярок одержали по 2600— 
2800 кілоірамів. Не вміємо пращо- 

. ваги? Ні, цього не скажеш, трудя
ться люди на совість. 1 якщо Яка 
Василівна Іванишина, Єва Григорів
на Дерій. Катерина Тимофіївка Гор- 
ґ.епко мають великий досвід, то мо
лодим допомагає комсомольське за
взяття. Питання підвищення про
дуктивності стада турбує не тільки 
доярок, а н слюсаря Петра Куделю, 
механіка Леоніда Княна, тракторис
тів Петра Новика та Василя Тка- 
ченка — всіх, хто причетний до ви
робництва молока.

Всього буває. Часом захворіє 
котра з доярок чи дитина загрипує, 
тоді на поміч фермі приходять ком
сомольці — бригадир городньої 
бригади Єва Білокрнс, учителька 
Тетяна Грушенька, старша піоиер- 
вожата Ольга Шаповал, секретар 
комітету комсомолу Людмила Кор
нева. Стало правилом у комсомоль
ській організації: живеш у селі — 
вмій робити все.

Скажемо, що й кормова база у 
Пас непогана. Є вдосталь грубих і 
соковитих кормів. Трохи менше кон
центратів. Таке становище не тільки 
на нашій фермі. Та чомусь на мо
лочнотоварній фермі № 4 колгоспу 
«Родина» торік надоїли по 3450 кі
лограмів від корови, а ми й до 3000 
ке дотяглії.

Тож і доводиться задумуватись: 
чому ж у сусідів, що мають при- 
‘близно гакі ж умови роботи, значно 
кращі результати? Здається, у нас і 
соціалістичне змагання на досить 
високому рівні, і регулярно ми під
биваємо підсумки. Влітку, при та
бірному утриманні стада, всі комсо
мольці працюють поруч. Це дає 
можливість оперативніше керувати 
змаганням. А взимку ми зустрічає
мось рідше — всі в різних корівни
ках працюємо. У перспективі — бу
дівництво тваринницького комплек-

Відкритий лист доярок 
першої 
молочнотоварної 
ферми колгоспу «Шлях 
до комунізму» 
Долинського району 
комсомолок Катерини 
Дюжевої, Катерини Киян 
та Катерини Федоренко 
до суперників 
по змаганню

су з механізацією трудомістких 
процесів. А поки що на фермі пере
важає ручна праця. Кормороздава
чі розбиті, гноєтранспортерп (де во
ші є) часто виходять з ладу. Це теж, 
мабуть, позначається на надоях. Але 
треба й з іншого боку підходити. 
Стадо на фермі не відзначається 
продуктивністю. В кожній групі 
знайдеться 2—3, а то й більше тва
рин, які за лактацію не дають і 
2500 кілограмів молока. Та і яло
вість допускається, нічого таїтись.

А чому сталося так, що на фермі 
розвелося "багато низькоудійннх 
корів? Мабуть, погано ми дбаємо 
про стадо, відбираючи теличок для

його відтворення. Заклопотані зде
більшого кількістю.

Потім і при роздої, мабуть-тапи, 
багато втрачаємо. Не кожна ж мо
лода доярка з невеликим стажем 
роботи вміє роздоювати за всіма 
вимогами. Звичайно, щедро діляться 
досвідом К. Т. Горпенко, Я. В. Іва- 
нншина, Є Г. Дерій та інші веіера- 
ни ферми. Але зважте: колектив у 
нас комсомольсько-молодіжний, ба
гатьом погрібна порада й допомога 
і спеціалістів. 1 тут, очевидно, слово 
за зооветслужбою. Про відтворення 
стада певніші думати разом і дояр
ка, і зоотехнік по племінній справі.

У сільському господарстві практи
кується такий спосіб обміну досві
дом: відстаючий колектив чи кілька 
його посланців їдуть до передови
ків. придивляються до методів їх
ньої роботи, а потім знайомлять з 
побаченим і почутим товаришів по 
праці вдома.

Звичайно, і ми не проти повчити
ся у сусідів. В народі ж кажуть: 
збоку видніше. Справді-бо, те, до 
чого ми давно звикли, вважається 
само собою зрозумілим, інакше, 
мовляв, і бути не може. А якби на
ші суперники по змаганню та самі 
приїхали до нас на ферму, поди
вилися своїми очима на наші 
умови й порядки? Певно, змогли 
б більше допомогти дружньою під
казкою, доброю порадою.

От ми змагаємося з комсомоль
сько-молодіжними колективами 
ферми № 4 колгоспу «Родина» і 
ферми № 4 колгоспу імені Горького. 
Змагаємося, а толком і не знаємо, 
в яких умовах працюють суперни
ки, у кого більше шансів на пере
могу. Нам здається, що трудове су
перництво було б дійовішим і дава
ло б кращі наслідки, якби ми, мо
лоді працівники ферм, частіше зу
стрічалися саме йа місцях, у кон
кретних виробничих умовах.

Завітайте до нас на ферму, това
риші суперники по соціалістичному 
змаганню! Та й поговоримо по-діло
вому про свою роль і можливості у 
збільшенні виробництва продукції 
ферм у рік 60-річчя Ленінського 
комсомолу. Здається, іака потреба 
назріла.

Нещодавно Кіровоградський народний гсатп Палацу куль
тури ім. Жовтня відзначив своє шістдесятиріччя.

На фото; сцена з вистави «Кремлівські куранти» у 
виконанні артистів народного театру.

Фото В. КОВПАКА.

Вітрина книжкового магазину. Найбіль
шою популярністю в ПНР користується ра
дянська громадсько-політична і науково-тех
нічна література.

Маршалковська — одна із центральних 
вулиць міста. Тут розміщені магазини, май
стерні, ательє, будинки моделей, кафе, рес
торани.

Фото О. КУЗЬМИНА. 
(Фотохроніка ТАРС).

Пам’ятник «Сирена» на набережній 
Вісли. Ця дівчина — русалка з мечем і щи
том зображена на гербі польської столиці. 
«Сирена» — єдиний варшавський пам’ятник, 
що зберігся за роки війни.

В об'єктиві —
Варшава

Могутній фактор 
солідарності

Протягом восьми днів — з 22 лютого по 1 берез
ня — до столиці НДР були привернуті погляди юна
ків і дівчат усіх континентів. Тут у Палаці республі
ки проходила X асамблея Всесвітньої федерації де
мократичної молоді, яка об’єднує понад 250 організа
цій різних політичних напрямів, світоглядів і релігій
них переконань.

Глибокий інтерес молоді всієї світової громадськос
ті до форуму ВФДМ закономірний. Протягом усієї 
своєї історії вона була і залишається активним учас
ником тих прогресивних громадських рухів, які бо
рються за мир в усьому світі, за національну неза
лежність, демократію і соціальний прогрес. Про зна
чення X асамблеї ВФДМ говорить уже той факт, 
що на адресу її учасників надійшла велика кількість 
привітань від визначних державних і громадських 
діячів. З величезним хвилюванням і піднесенням учас
ники форуму зустріли послання Генерального секре
те ря ЦК К11РС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР Л. І. Брежнєва.

Пленарні засідання, робота комісій, конференції 
спеціалізованих органів ВФДМ, мітинги солідарності, 
зустрічі з молодими виробничниками НДР — усі за
ходи асамблеї продемонстрували гаряче прагнення 
підростаючого поколінній жити в мирі й дружбі, його 
рішимість активно продовжувати боротьбу проти ім
періалізму, за роззброєння, суспільний прогрес і СО' 
ціалізм.

Тема боротьби за мир, за обмеження гопки озбро
єнь звучала у виступах делегатів, які прибули в сто
лицю НДР і з сусіднього Західного Берліна; і з «па
лаючого» латиноамериканського континенту, і з оку
пованих ізраїльськими загарбниками арабських зе
мель Близького Сходу. Посланці юності планети од
ностайно затаврували ганьбою спроби реакційних кіл 
здійсни ги зловісні плани вироинпцтва нейтронних 
бомб і їх розміщення в країнах Західної Європи. Па 
берлінському форумі було дано високу оцінку послі
довному миролюбному курсові СРСР та інших соціа
лістичних країн. Делегати асамблеї підтвердили свою 
гарячу солідарність з народами Південної Африки, 
/Арабського Сходу, з патріотами Чілі. Особливу ува* 
гу воші приділили питанням підготовки до XI Всесвіт- 
і ьс-го фестивалю молоді і студентів на Кубі. Як під
креслив обраний на асамблеї новий президент ВФИМ 
І.. Оттоне (комуністична молодь Чілі), вся робота 
берлінського форуму була пройнята духом конструк
тивного співробітництва всіх його учасників Ного 
підсумки, прийняті на ньому документи, сказав він 
дадуть новин пештовх боротьбі прогресивної мотоді 
за мир, національну незалежність і соціальну с-ша- 
ведливість. 7 ‘

У цілому заявив керівник делегації радянської мо
лоді перший секретар ЦК ВЛКСМ Б М Па'тмхгв 
у розмові з кореспондентом ТАРС, можна з глибоким 
3^?В0ЛС,,,ІЯ?1 сказатп' що х асамблея стала значною 
подією в міжнародному молодіжному русі Вона 
І^зпичП,ї,1^ПР0ДЄМ0ПСТРУВаЛа’ Щ0 більшість прогре- 
енвннх і демократичних національних, регіональних 
ДіящіїйьЛВФДМОЛЯО<АПКІІИХ °.Ргапізаціі1 розглядають 
діяиьінсгь ВФДМ як могутній фактор у споаві змін- 
1-ЄНІ.Я антиімперіалістичної солідарності і Тїттей- 
« ІО"ацтоа ола“«" «ж.»

£ конструктивного співробіт-
Р ЛІХ ПО.11ТІ.ЧНИХ СИЛ у молодіжному РУСІ.

В. ЧУДОВ, 
(Кор. ТАРС в НДР).
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„колоднії комунар“ 3 стор.

Вправно косить лободу 
юнак у форменому «механі

заторському» кашкеті, наспі
вуючи на знайомий мотив не
хитрі слова: «Техніка нова — 
прадавняя коса, от вона і вся, 
практика моя». Інший, довер
шуючії комплексний «обробі
ток» колгоспного поля, «дис
кує» за ним сапою.

А поруч гудуть мотори по
тужних дрвлторів. Тих, роботу 
па яких учням СГ1ТУ гаранту
вав при укладенні договору з 
училищем колгосп, гарантували 
й авюри навчальних програм. 

Та слово з ділом іноді, як 
гора з горою...

Прізвищ цих практикантів я 
не називатиму, але скажу, що 
з тридцяти трьох учнів учили
ща № 6, яких я попросив роз
повісти у відповідях на анке
ту про свою практику, майже 
половина написала: на тракто
рах чи комбайнах не працюва
ли... Рід їхньої діяльності влуч
но виражається терміном «куди 
пошлю гь».

Чому ж так сталося? Може, 
винне в цьому училище, котре 
не може налагодити нормаль
ної виробничої практики, за
безпечити виконання навчаль
ної програми?

Попередній «зондаж» пробле
ми показав, що з боку педаго
гів і майстрів СГІГУ все ніби 
на належному рівні. Вчасно, 
укладали з колгоспами трудо
ві договори, в яких є пункт, 
що зобов'язує господарства 
♦створити умови для високо
ефективного оволодіння учня
ми виробничими навиками». 

•Майстри виробничої практики 
відвідували своїх учнів і здійс
нювали в міру можливості 
контроль за їхніми практични
ми заняттями. Саме в міру 
можливостей, бо ж у колгосп 
вони їдуть скоріше прохачами, 
аніж перевіряючими. Коло обо
в’язків такого майстра звуже
не до жпттєйської формули: 
♦Тільки б пристроїли учня до 
якоі небудь справи, тільки б со
рок дев’ять днів, що відводя
ться на осінню практику, воші 
попрацювати в колгоспі».

— Вимагати виконання умов 
договору — з легким подивом 
перепитували мене майстри ви
робничого навчання в учили
щі. — Спробуйте-но... Були ж 
випадки, коли голова колгоспу 
«повертав» нам практиканта: 
шукайте, мовляв, собі кращого 
господаря...

Отже, розв’язання проблеми 
в колгоспах? Власне і заінтере
сованість їх була б зрозуміла: 
адже практиканти, здебі.іьшо-’ 
го, повертаються на місце прак
тики спеціалістами, вже для 
постійної роботи по закінчен
ню училища.

Перш за все я поцікавився, 
як повно колгоспи забезпе
чують практикантів 
кою. Щоб відповідь 
течкішою, я вдався до 
дикого соціологічного- 
слідженпя у двох групах закла
ду, що побували минулої осені 
на виробничій практиці. Ре
зультати опитування вже наво
дились: близько половини (а

точніше — 46 процентів) учнів 
не працювали восени взагалі на 
сільськогосподарській техніці. 
До того ж, на думку майстрів 
виробничого кавчання, навіть 
ці вражаючі дані були трохи 
завищені «Більшість колгоспів 
ввкорйстозують наших учнів 
там, де їм потрібно, і зовсім не 
дотримуються плану проход
ження практики...» — думка 
майстра В. А. Шпильового. 
«Наші учні найчастіше або 
слюсарюють, або займаються 
дрібними господарськими спра
вами», — підгримує його коле
га В. П. Москаченко.

Власне, подібне заявили мені 
всі, з ким я розмовляв у проф
техучилищі. Найбільше нарі
кань було годі, коли йшлося 
про колгоспи імені Леніна та 
імені Шевченка Новгородків
ського району. х

Виробнича практика для юна
ка — це перші пробні кроки в 
самостійному житті. Від того, 
якими вони будуїь, як зустрі
нуть юного механізатора в кол
госпі, наскільки розкриють 
йому тонкощі роботи І ЖИТТЯ 
механізатора, значною мірою 
залежатиме те, як складеться 
трудова біографія випускника 
СИТУ. Одначе цим моментом 
нехтують у багатьох господар
ствах Новгородківського ра
йону, і, наштовхнувшись на 
байдужість до себе під час 
практики, чимало хлопців і дів
чат відмовились від професії, 
якій спершу хотіли присвятити 
своє життя.

Щоправда, фіктивне «керів
ництво» практикою з боку кол
госпів па висоті. Свідчень цьо
го чимало. Ось хоча б ці, за
повнені згідно з вимогами про-

вести з ними відповідну робо
ту, а потім саме за ними за
кріпиш практикантів. У досвід
чених наставників і вихованці 
будуть вправні.

— Невідомо, кола колгоспи 
насміляться на цей крок, — за
уважив песимістично заступник 
директора СПТУ № 6 по на
вчальній частині А. Б. Осіков- 
ський. — А то ж нерідко буває, 
що голова колгоспу не знає, 
хю з його села навчається у 
професійно-технічному. Де вже 
тут говорити про якийсь інтерес 
до успіхів такого учня з боку 
керівництва господарства!..

Негативно позначається ііа 
якості проведення виробничої 
практики і той факт, що прак
тикантів «розкидають» мало ке 
поодинці в різні господарства 
області. Як тут контролювати

ЗАМІСТЬ
ТРАКТОРА

техні-
була 
неве-

ДО-

З усього виходить, що вироб
ничу програму — державний 
документ — у колгоспах часом 
розцінюють як звичайний папі
рець. Що це, б.тизорукість? Ад
же практикант прийде через рік 
уже спеціалістом, через рік 
йому доручати серйозну робо
ту на тракторі чи комбайні, а 
не слюсарювання чи дрібні гос
подарські справи. Невже вчити 
краще тоді?

З таким запитанням я звер
нувся до одного з винуватців 
невиконаної про'рамп практи
ки — головного інженера кол
госпу імені Леніна Новгород- 
ківськсго району А. Т. Гуземи. 
Відповідь була категоричною; 
«Поламає вій трактора, а ре
монтувати хто б^де?» Правда, 
тут же Анатолій Тарасович і 
засумнівався: «Втім, терпимо 
від такої недовіри теж ми самі. 
Прийде після училища працю
вати до нас такий випускник, 
а толком нічого й не вмітиме 
робити...»

Отже, зачароване коло: тех
ніку довіряти боїмося, а хоче
мо, аби прийшов у колгосп хо
рошим спеціалістом сьогодніш
ній практикант. Хто ж його 
підготує?

Хто не знає, як бояться в 
окремих господарствах «обра
зити» свого кадрового механі
затора, посадивши >за кермо 
«його» трактора чи комбайна 
практиканта і «відбивши», та
ким чипом, заробіток. До чого 
призводить така турбота, вид
но вже нині — в Повгородків- 
ст-кому районі гостра погреба 
в механізаторських кадрах, Та- 
ке становище сьогодні, а що 
буде завтра?

Роздуми про те, чому учні 
Новгородківського
СПТУ № 6, приїхавши 
в колгоспи на практику, 
стали пасинками

колгосп?» написала: «Не знаю». 
1 цікаво, що дехто з них прак
тикантів працював-такп восени 
на техніці і мав заробіток від 
200 до 300 карбованців.

Виходить, гроші — це ще не 
все. 1 фронт робіт — справа не 
вирішальна. Багато важить і 
те, як зустріли практиканта в 
колгоспі, які показали йому 
перспективи, які пообіцяли 
і мови для роботи і життя. Мо
ва йде не про якусь помпезну 
урочистість, хоча, напевно, 
можна було б улаштовувати 
посвячення в хлібороби не тіль
ки випускникам профтехучили
ща, а про звичайну щиру роз
мову керівника господарства з 
майбутнім механізатором, про 
звичайне тепле слово 
додні відповідальної 
Воно важить часом 
аніж заробіток...

Багато що могла б 
бити комсомольська
ція колгоспу. Як змінилося б 
ставлення практиканта до сво
їх обов’язків, якби його тимча
сово, на період проходження 
виробничої практики, прикріпи
ли до комсомольської організа
ції колгоспу, якби він жив її 
життям, відчував турботу, а 
може навіть і допомогу з боку 
місцевих комсомольців!..

Не близько весняна практика 
у профтехучилищі, ще далі — 
осіння. Може, дехто з читачів 
подумає, що наша розмова тро
хи невчасна. На це можна від
повісти: для розв’язання пору
шених проблем потрібен час. 
1 поки він є, його вже сьогодні 
слід продуктивно використову
вати і господарникам, і праців
никам училища. Ростити 
справжніх механізаторів — ве
лика державна справа.

напере- 
роботи. 
більше.

тут зро- 
організа-

грами, щоденники учнів-прак- 
тнкантів училища № 6, приве
зені з тракторної бригади кол
госпу імені Щорса Долинсько- 
го району. Яких тільки робіт не 
понаписував своїм підопічним 
бригадир тракторної М. Г. Баз- 
дір! На ділі усе було простіше. 
Учень Віктор Максименко, на
приклад, сказав: «Нас постійно 
примушували виполювати бу
р’ян у бригаді...»

1 це пе поодинокий випадок. 
Стало вже традицією: майстер 
виробничого навчання «здає» 
практикантів головному ін
женерові колгоспу, 
бригадирові 
Оскільки тому 
ти вже нікому, 
не менше, то в 
року майбутні 
і працюють «па 
виконують роботу, якій ще 
паші батьки дали назву «ку
ди пошлють».

Думається, вже давно 
назріла / потреба широко 
розгорнути в колгоспах об
ласті наставництво над 
учнями-практпкантамп. Тим 
більше, що це важливе дер
жавне питання вже не раз 
порушувалось на всіх рів
нях. Згадаємо, скільки ува
ги приділив цій проблемі 
Генеральшій секретар ІДК 
КПРС товариш Леонід Ілліч 
Брежнєв, виступаючи па 
нараді партійного і госпо
дарського активу в Алма- 
Аті.

Скажімо, в господарствах 
можна було б відібрати 
кращих механізаторів і про-

представникам училища? А чи 
не краще було б створити 
кілька базових господарств, де 
є хороші умови для практикан
тів, і направляти сюди 
СПТУ?

Невиконана програма прак
тики — то не тільки 
знання і вміння у випускника 
училища. Майже половина уч
нів СПТУ № 6, яких я попро
сив відповісти па анкету, проти 
запитання «Чи повернешся по 
закінченні училища в рідний

учнів

слабкі

А. КОВИРЬОВ, 
позаштатний кореспондент 
«Молодого комунара».

той — 
тракторної, 
передоруча- 

а клопотів— 
гарячу пору 
механізатори 

підхваті»,
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ВИРІЖ І ПОКЛАДИ ДО КОНВЕРТА
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г
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ЯЯА Д/ЙЖА
ПРО ТЕ, ЩО ТИ ПРОЧИТАВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ?
Чи був ти вже па практиці в колгоспі чи радгоспі? 

Як зустріли тебе там? Чи виправдались твої сподівання 
щодо практики?

Якою технікою забезпечували тебе І твоїх товаришів 
під час практики?

Чи допомогла тобі практика в досконалішому оволо
дінні майбутньою професією?

Чи з радістю підеш ти на роботу після закінчення учи
лища до того колгоспу, де проходив практику? Чому?

Відповіді вклади в конверт і разом з цією анкетою 
відправ на адресу: м. КІРОВОГРАД. ВУЯ. ЛУНАЧАР- 
СЬКОГО, 36, РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУ
НАР».
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ЦЕ - ЦІКАВО ТЕРАПЕВТИЧНА ДІЯ СМІХУ
Дослідження показують, 

що сміх може бути по
казником психічного і фі
зичного здоров’я людини.

Сміх сприятливо діє на 
легені, очищає респіра
торну систему, забезпе
чує емоціональну розряд
ку, дає вихід енергії. Крім 
того, сміх усуває нудьгу, 
допомагає побороти со
ромливість, напруження і 
неспокій, забезпечує більш 
оптимістичний погляд на 
життя.

Особливо велика роль 
сміху в небезпечних си
туаціях, наприклад, під 
час важких переходів, у 
воєнних і лікарняних умо
вах і т. д. В цих випадках 
сміх часто викликається 
такими речами, які мо
жуть не видатися смішни
ми у звичайних умовах.

Із психологічної точки 
зору являють собою інте
рес ситуації, які виклика
ють сміх, а також різні 

1 форми сміху, оскільки во

ни часто прямо співвідно
сяться з навколишніми 
умовами і залежать від 
загальних переживань, що 
зв’язують дану групу лю
дей. Усім відомий «без
звучний сміх», який може 
бути викликаний читан
ням гумористичної книги 
на самоті. Сміх може «ви
риватися» назовні в по
давленій формі, якщо лю
дина бачить «денні сни», 
тобто згадує і видумує 
смішні епізоди.

Якщо при читанні гумо
ристичної книги однією 
людиною присутні й інші 
люди, то вона може стиха 
сміятися з прочитаного, 
позасвідомо бажаючи по
ділити свою веселість з 
оточуючими або ж може 
прочитати їм смішний 
уривок уголос і поділити 
з ними сміх.

Крім того, сміх (або 
його відсутність) може бу
ти показником здорової 
чи хворої психіки, Вважа-

ють, що здатність сміяти
ся є засобом пристосову
ваності людини до ото
чення. Нездатність же по
зитивно реагувати на си
туації, які примушують 
нормальних людей сміяти
ся, свідчить про нездоро
ву психіку. Хоча сміх є 
мимовільним, він може 
бути предметом навчання. 
Так, маленьких дітей мож
на навчити сміятися в та
ких ситуаціях, у яких вони 
звичайно плачуть.

Сміх разом з розвитком 
почуті я гумору є показ
ником інтелекту. Крім то
го, сміх так само, як лю
бов, надія, віра і воля до 
життя, діє терапевтично. 
Відомий ряд випадків, ко
ли сміх викликав ослаб
лення болів і навіть при
водив до вилікування 
серйозних недуг.

(З «Бюллетеня ино
странной научно-тех
нической информа
ции ТАСС»),
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ОТАК БИ
ЗАВЖДИ!

Гімнастки харківського «БуревїсппкЯ» 
не сумнівалися у перемозі над кірово
градськими одноклубницями. Адже хар
ків’янки не могли примиритися з мину
лорічною поразкою. Але ж то було в 
Кіровограді, теж на рознг’раші першості 
української ради «Буревісника», а в рід
ному домі, як відомо, і стіни допомага
ють. Та і судді більше симпатизують 
господаркам майданчика, дивишся, і до
дадуть якусь десяту бала.

Л було так: боротьба за перше місце 
точилася в основному між командами 
Харкова та Кіровограда. «Золото» за
воювали наші дівчата, гості були други
ми. І в особистому заліку двобій прохо
див між представницями цих команд — 
шестикласницею з школи № 4 Кіровогра
да Людою Івановою та харків’янкою 
Іриною Худясвою. Минулорічний резуль- 

і тат повторився: сильнішою виявилася 
Люда.

Але ж зараз зустріч в такому ж ранзі 
в Харкові, па власному помості. Хар
ків’янки сподівалися па реванш.

НА СПОРТИВНИХ

МАЙДАНЧИКАХ

СВІТЛОВОДСЬКА

0Ь На алеях парку культу
ри і відпочинку їм. Т. Г. Шев
ченка вишикувались учасники 
першості міста з лижного кро
су серед виробничих колекти
вів. Першими на 3-кілометро- 
ву дистанцію вийшли жінки. 
З найкращим часом фінішу
вала лижниця з колективу 
фізкультури «Чайка» Л. Да- 
вискиба.

Командний залік у чоловіків 
проводився по результатах 
п’яти крайніх гонщиків. І тут 
тон задали спортсмени «Чай
ки». П’ять кілометрів по за
сніженій трасі парку найкра-
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Та тренери кіровоградських гімнасток 
— завідуючим кафедрою теорії і методи
ки фізичного виховання та гімнастики 
педінституту М. 11. Гасман і майстер 
спорту Т. ЛІ. Должепко подбали про ви
соку готовність своїх вихованок.

Майстри спорту студентки факультету 
фізичного виховання Кіровоградського 
педінституту Олександра Солоха і Ва
лентина Добрипя, учениця школи № З 
Світлана Шевченко і вже відома нам 
Люда Іванова не збиралися здаватися 
без бою. Але те, що трапилося, перевер
шило всі сподівання,

Кіровоградки продемонстрували пере
вагу над усіма п’ятнадцятьма команда
ми дівчат і знову піднялися па найвищу 
сходинку п’єдесталу пошани. Вони за- 
веювалн сім медалей з п’ятнадцяти, що 
розігрувалися па змаганнях.

Особливо успішно виступила Люда 
Іванова. Вона привезла в Кіровоград зо
лоті нагороди за перемоги в багатобор
стві та в опорному стрибку, срібні — за 
вправи на брусах і вільні вправи. В Світ
лани Шевченко — «срібло» за виступ на 
колоді і «бронза» — па брусах, Олек
сандра Солоха завоювала бронзову ме
даль за виступ па брусах.

Характерна деталь. Більшість областей 
мали в складах команд і дівчат і юна
ків. Кіровоградщппа була представлена 
лише дівчатами. Але вони набрали стіль
ки балів, що змогли зайняти третє місце 
серед тих, хто виступав двома складами.

Всі наші дівчата включені до збірної 
команди української ради спортивного 
•і озариства «Буревісник».

ЛЕ КАЛ Я ГІН.

ще пробігає О. Добров. І хоч 
два наступних призових місця 
в особистому заліку зайняли 
металурги, «Чайка» стала пе
реможцем змагання.

<Авангард» розпочала спарта
кіаду серед робітники, що 
проживають у гуртожитках. У 
шаховому клубі відбувся тур
нір з російських шашок. Вищу 
сходинку п’єдесталу пошани 
зайняли мешканці гуртожитку 
№ 2 виробничою об’єднання 
«Дніпроенсргобудіндустр і я». 
Команду переможців очолював 
бригадир столярів лісозаводу 
Віктор Чсботарьов.

0| Допризовна і призовна 
молодь Світ юводська склада
ла свій звіт у контрольних 
змаганнях з комплексу ГПО. 
взявши участь у дсоборстві. 
У командному заліку перемог
ли призовники заводу чистих 
металів.

£| Міська рала добровіль
ного спортивного товариства

Команди житлово-екс
плуатаційних контор і відділів 
віяли участь у спартакіаді 
«Юність». Під час поєдинків 
шашкістів найкраще виступи
ла команда жеку № 3, до 
складу якої входили Андрій 
Лробіп, Славко Брижатий. 
Олександр Воловик і Світлана 
Шведюк.

9 БЕРЕЗНЯ

ZHS2SS 8 БЕРЕЗНЯ

17.55 — Урочисте засідання, 
присвячене Міжнародному жі
ночому дню 3 Березня. Кон
церт. Трансляція з Київського 
театру опери та балету імені 
Т. Г. Шевченка. В перерві — 
« Вісті». 20.«ІЗ — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Телефільм «Велика маленька 
роль». 22.00 — «Старт». 22.45 
— Виступає ансамбль «Пісня
рі!». По закінченні — новини.

7 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
—Фільм «Моя любов». 10.15— 
«Клуб кіпоподорожей». 13.00— 
Док. фільми. 15.20 — «Веселі 
старти». 16.05 — Теленарис 
«Валентина Голубева». 16.30— 
«Завтра — Міжнародний жі
ночий день 8 Березня». Ви
ступ -аступника голови облас
ної Ради народних депутатів 
Є. М Чабаненко. (К-д). 16.43 
— Телефільм. (К-д). 16.55 —
Урочисте засідання, присвяче
не Міжнародному 
дню 8 Березня.

жіночому 
Концерт. 

Трансляція з Великого театру 
Союзу РСР. 21.00 — «Час». 
21.30 — «Театральні зустрічі». 
23.00 — Мелодії і ритми зару
біжної естради. По закінчен
ні — ноиіінн.

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00 — 
Концерт камерної музики. 
10.30 — «Спеціалізація і кон
центрація — магістральний на
прям». 11.00 — Новини. 11.15- 
Телсфільм «Виняток із пра
вил». 11.40 — «Шкільний ск
рап». 9-й клас. Українська лі
тература. 12 10 — Для школя
рів. «Вепсрд, орлята!» 15.55 — 
«Конституція діє. живе, пра
цює». 16.25 — «Рубежі 10-ї 
п’ятирічки». Львівське спеціа
лізоване управління «Екскава
ція». 16.40 — Маленький кон
церт. 16.50 — «Світ сучасниці». 
17.25 — Для дітей. «Сонечко».

1

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 9.00 
— «Поздоровляємо наших 
мам». 9.15 — «Сьогодні — 
Міжнародний жіночий день». 
9.45 — «Поезія». 10.15 — Ро
сійські народні пісні. 10.40 — 
Телеклуб «Москвичка». 11.40«- 
Фільм «Кавказька полонянка». 
13.00 — Міжнародна програма 
" 13.40 —

13.50 - 
— Коп- 

«Ану, дів-

«Цирк, цирк, цирк». 
Тираж «Спортлото».
Мультфільми. 14.20 
церт-вальс. 14 45 .
мата!» 16.50 — Фільм «Що з 
тобою коїться». 18.00 — Нови
ни. 18.15 — «Голубий вогник». 
21.00 — «Час». 21.30 — Теле
театр мініатюр «13 стільців». 
22.40 — «Танцювальний зал». 
По закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Для дітей. «Мамине свято».
10.30 — «Зустрічі з піснею». 
11.00 — Новини. 11.15 — «Пісні 
Платона Майбороди». 13.05 — 
Телевізійні фільми. 13.55 — 
«Співає народна артистка 
СРСР Діана Петрнненко». 
14.25 — А. Софроноп. «Дивний 
доктор». Вистава. 17.00 — «На 
ліричній хвилі». Концерт. 17.45 
— «Поезія». (Любов Забаш- 
та). 18.05 — Інтерклуб. 19.00— 
«Вісті». 19.45 — «Дійові особи 
та виконавці». 20.45 — «На 
добраніч, діти!» 21.00—«Час».
21.30 — Кінокомедія «Розвага 
для стареньких». По закінчен
ні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— «Веселі старти». 9.40 —
Фільм «Катерина Вороніна». 
15.00 — «Будь обережним на 
льоду». 15.ІЗ — «Російська мо- 
на». 15.45 — «Композитор
Л. Бетховеи». 16.30 — «Дітям 
про звірят». • 17.00 — «Бережи 
свій дім». Веде передачу Ге
рой Соціалістичної Прані 
лауреат Ленінської премії 
поет Р. Гамзатов. 18.00 — Ос
новний Закон. Виступ началь
ника обласного управління 
профтехосвіти Д. І. Дузя. 
(К-Д). 18.15 — Ленінський уні
верситет мільйонів, 18.45 — 
Грає лауреат міжнародного 
конкурсу Р. Хуннарія. (Форте
піано). 19.00 — «У пас в гос
тях...» (К-д). 19.30 — Чемпіо
нат світу з фігурного катання. 
Парне катання.“Довільна про
грама. (Канада). 21.00—«Час». 
21.30—«Ширше коло». Естрад
на програма. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00- 
Дія юнацтва. «Орієнтир». 10.45 
«Щоденник соціалістичного 
змагання». 11.00 — Новини. 
11.15 — Кінокомедія «Розвага 
для стареньких». 17.15 — «Зо
лоті зірки України». Кінова
рне про поярку падгоспу іме
ні 25-го Жовтня Пепшотравнс- 
вого району Миколаївської об
ласті матір-гепоїкю Гспоя Со
ціалістичної Поаці К. І. Мих- 
нюк. 17.30 — Республіканська 
фізнко-матсматнчна школа. 
18.00 — Камерний концерт. 
18.30 — «Соколово — символ 
братерства». Репортаж з му
зею радянсько-чехословацької 
дружби. 19.00 — «Вісті». 19.30
— «Мені тринадцятий мина
ло». Передача з Київського 
будинку-музею Т. Г. Шевчсн-

7) Наша адреса і телеФо4,
L

316050. ГСП, Кіровоград 50, вуй. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідальною 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.

Б К 21824, Обсяг 0,5 друк, арк. Зам. № 10?.

ДРУЗІ
З МОЛДАВІЇ
Давня дружба єднає 

групу № 22 Знам’янсько- 
го технічного училища 
№ 2 і групу № 10 Бен- 
дерського училища ' 
Молдавської РСР.

Нещодавно до 
м’янки приїздила 
гація з Молдавії.

В училищі відбувся 
урочистий вечір «Для 
дружби немає кордо
нів». На ньому було під
бито підсумки соціаліс
тичного змагання між 
групами, укладено новий 
договір.

Українські й молдав
ські учні обмінялися су
венірами.

Л. МАРЧЕНКО, 
секретар комітету 
комсомолу Знам’ян- 
ського технічною 

училища № 2.

№ 10

ка. 20.05 — Концерт хору Ук
раїнського телебачення і ра
діо. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Тарас Шевченко». По 
закінченні — новини.

10 БЕРЕЗНЯ
ПЕРШ,А ПРОГРАМА. 8.00 - 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— «Дітям про звірят». 9.25 — 
Фільм «Жінки». 15.00 — Док. 
фільм «Пуск». 15.10 — «Шахо
ва школа». 15.40 — «М. Лєр
монтов — художник». 16.40 — 
«Кіномистецтво Болгарії». 
(К-д). 17.10 — Концертний зал 
телестудії «Орля». 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.15— 
Мультфільм «Теплий хліб». 
18.25 — «П’ятирічка ефектив
ності і якості». Олімпійське 
замовлення. (К-д). 18.55 — Те
лефільм «Красень мужчина». 
21.00 — «Час». 21.30 — Хокей: 
ЦСКА — «Динамо» ’ (Рига). 
3-й період. Чемпіонат світу з 
Фігурного катання. Чоловіки. 
Довільна програма. По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Виступає Державний оркестр 
народних інструментів Білору
ської РСР. 11.00 — Повний. 
11.20 — Фільм-копцсрт «Весе
ла подорож». 11.40 — «Шкіль
ний скрап». Ю-й клас. Росій
ська література. 12.10 — «На
ука — виробництву». 12.40 — 
Фільм «Тарас Шевченко».
16.30 — «В сім’ї вольній, по
вій...» 17.00 — «П’ятирічка
ефективності і якості». 17.30— 
Концерт. 18.00 — «Видатний 
педагог». До 90-річчя з дня 
народження А. С. Макаренка.
18.30 — «Вісті». 19.00 — Бас
кетбол: «Будівельник» (Київ)
— ЦСКА. 20.45 — «На добоа- 
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 21.30
— Фільм-балет «Венеціанський 
мавр». По закінченні — но
вини.

Наступний номер «Молодого комунара» вийде 
завтра, 8 березня. і

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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

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

Танцює ансамбль бального танцю «Златоцвіт». Кіро 
воградськнй Будинок культури ім. Компанійця.

Фото І. КОРЗУНА.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

Вступайте
пожежно-технічного 
училища МВС СРСР 
внутрішніх справ облвиконкому 
ЧЕРГОВИЙ НАБІР до пожежпо-

Управління 
ПРОВОДИТЬ 
технічного училища МВС СРСР.

До цього закладу приймають осіб чоловічої 
статі віком еід 17 до 25 років із закінченою 
редньою освітою, придатних 
до служби в органах МВС.

Строк навчання — 2 роки 
занять з 1 вересня.

Екзамени — з російської

СЄ-
за станом здоров’я

Екзамени — з російської мови і літератури 
(твір), математики (усно) — у вересні поточного 
року.

Курсантів забезпечують безплатним харчуван
ням, гуртожитком, обмундируванням, грошовим 
утриманням.

Випускникам присвоюють звання «Лейтенант 
внутрішньої служби», видають диплом всесоюз
ного зразка про середню спеціальну освіту і при
своюють кваліфікацію «Пожежний технік».

Період навчання в училищі зараховується в 
строк служби в Радянській Армії і входить у за
гальний стаж служби в органах МВС.

Бажаючі вступити на навчання повинні зверта
тися до 20 травня 1978 року на адресу: м. Кіро
воград, вул. Дзержинського, 41, відділ кадрів, ка
бінет 86 — з 9 по 18 годину щодня, крім суботи 
і неділі. При собі слід маги паспорт, приписне 
свідоцтво, комсомольський квиток.

Відділ кадрів УВС облвиконкому.

Вступайте до навчальних 
закладів МВС СРСР 

і Харківського юридичного 
інституту 

До цих закладів приймають осіб чоловічої статі ві
ком до 25 років, що відслужили дійсну службу в Ра
дянській Армії, тільки комсомольців і комуністів, 
придатних за етапом здоров’я до служби в органах 
МВС. Вступники повинні мати середню освіту, пози- 
тнвпі характеристики про службу в Радянській Ар
мії. з місця роботи і проживання.

Строк навчання: у вищих навчальних закладах 
4 роки, в середніх — 2 роки.

Вступники складають екзамени:
до витих навчальних закладів — з російської мови 

і літератури (твір і усно), історії СРСР (усно), іно
земної мови:

до середніх навчальних закладів — з російської 
мови і літератури .(твір), історії СРСР (усно).

Курсантів забезпечують безплатним харчуванням, 
гуртожитком, обмундируванням, грошовим утриман
ням.

Період навчання зараховується в загальний стаж 
служби в органах МВС.

Студенти Харківського юридичного інституту 
одержують стипендію в розмірі 55 крб., їх забезпе
чують гуртожитком.

Випускникам навчальних закладів МВС СРСР ви
дають диплом про вищу чи середню юридичну освіту 
і присвоюють звання «Лейтенант міліції» (лейтенант 
внутрішньої служби). їх направляють в органи 
внутрішніх справ на посади: слідчих, експсртів-кримі- 
налістів, інспекторів карного розшуку, відділу бо
ротьби з розкраданням соціалістичної власності та 
спекуляцією, адміністративної служби міліції, ДАТ, 
па керівні посаді) у виправно-трудові установи.

Бажаючі вступити па павчашія повніші звертатися 
на адресу: м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 41, 
відділ кадрів, кабінет 86 — з 9 по 18 годину щодня, 
крім суботи і неділі. При собі слід мати 
військовий, комсомольський ' -- -
атестат про середню освіту.

Відділкадрів УВС облвиконкому.

паспорт,(партійний) квитки;


	2445-1p
	2445-2p
	2445-3p
	2445-4p

