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ПЕРША КОЛОНКА

ХТО ПРИЙДЕ 
ЗАВТРА?

Ось і настав той момент у житті ба
гатьох хлопців і дівчат, про який во
ни думали безліч разів. Відповідаль
ний момент вибору самостійного 
шляху. Ким бути? Думають про це 
нині десятикласники, думають випуск
ники восьмирічних шкіл. Хто ж пови
нен допомогти їм розв’язати це 
складне питання? Вчителі? Батьки? 
іііефи? Так, це вони протягом усіх 
шкільних років знайомили учнів з 
професіями, необхідними для нашої 
країни, допомагали вибрати ту, що 
найбільше до вподоби, найбільш по
трібна сьогодні нашим містам і се
лам, нашій області, нашій великій 
трудовій країні. Так було завжди. 
Тек було й минулого року. Тоді після 
закінчення восьмого й десятого кла
сів 8415 юнаків і дівчат стали учнями 
професійно-технічних училищ нашої 
області. Училищ, котрі готують квалі
фікованих робітників, працівників 
сфери обслуговування. Чи багато це? 
Так. Загальний план набору до проф
техучилищ торік було виконано на 
103,8 процента.

І водночас чимало технічних, се
редніх міських і сільських профтех
училищ план набору учнів не вико
нали. Набагато , менше, аніж плану
валося, прийшло молоді на навчання 
до Олександрійського МПТУ № 1, 
Знам’янського МПТУ № 3, Ульянов
ського МПТУ № 11, Кіровоградсько
го ГУ № 6, Устинівського СПТУ № 4, 
Дмитрівського СПТУ № 9 Знам’ян
ського' району. Може, цього й не ста
лося б, якби про майбутню робітничу 
зміну вчасно подбали комсомольські 
організації шкіл, колгоспів і промис
лових підприємств, райкоми і міськ
коми комсомолу. Так, це вони, ком
сомольці колгоспу чи заводу, мають 
прийти в школу і розповісти про 
свою професію. Це працівники рай
кому комсомолу повинні вручити 
юнакові чи дівчині комсомольську 
путівку на навчання у профтехучили
ще А минулого року окремі район
ні й міські комітети комсомолу забу
ли про це. Кіровський райком ком
сомолу міста Кіровограда і Новго- 
родківсі^сий райком "комсомолу на
правили на навчання у професійно- 
технічні училища всього 20 чоловік. 
Це — один процент від загальної 
кількості вступників. Аналогічний 
стан справ був і в Знам’янській мі
ській та багатьох інших комсомоль
ських організаціях. Чи немає тут пря
мого зв’язку з отим невиконанням 
плану набору деякими училищами?

Цього року професійно-технічні 
училища області чекають 8300 хлоп
ців і дівчат. Через деякий час у руки 
випускників передадуть штурвали 
комбайнів і заводські верстати, вони 
зводитимуть будинки і вирощувати
муть хліб. Нехай же юнаки і дівчата 
прийдуть на навчання за комсомоль
ськими путівками, нехай відразу від
чують правильність і важливість сво
го вибору.

Сьогодні вони вирішують, ким бу
ти. Завтра їх чекають навчальні за
клади області. Рішенням облвиконко
му бід 13 грудня 197/ року затверд
жено єдиний план комплектування 
ПТУ і середніх спеціальних навчаль
них закладів, а також дев’ятих класів 
середніх заі альноосвітніх шкіл. Не
хай же стане він керівництвом до дії 
вчителям шкіл, викладачам навчаль
них закладів. І комсомольським пра
цівникам.

СКАЗАЛИ СЛОВО
ДОБРОВОЛЬЦІ

У Бобринецькому сільсько
господарському технікумі іме
ні Героя Радянського Союзу 
Василя Порика відбулася зу
стріч із делегатом ХУІІІ зїзду 
БЛКСМ першим секретарем 
райкому комсомолу Дмитром 
Замшею. Він розповів про ро
боту комсомольського фору
му. Підкреслив, зокрема, що 
з'їзд продемонстрував одно
стайну підтримку ленінської 
політики Комуністичної партії, 
Центрального Комітету. Політ- 
бюро ЦК КПБС на чолі з Гене 
рельним секретарем ЦК КПРС,

Головою Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєвим.

Делегат відповів на запи
тання комсомольців.

Під час зустрічі 60 членів 
ВЛКСМ технікуму подали заяви 
до райкому комсомолу з про
ханням видати їм на час кані
кул путівки на спорудження 
ударної комсомольської будо
ви області — залізниці До- 
линська — Помічна.

Т КУХІІН, 
член районної ради ветера
нів комсомолу Бобринець- 
кого району.

Як ми вже повідомляли, 9 червня Еідбугся пленум обкому комсомолу, який роз
глянув питання «Про підсумки роботи XVIII з’їзду ВЛКСМ і завдання комсомоль
ських організацій області, що випливають з Привітання ЦК КПРС XVIII з’їздові 
ВЛКСМ, промови Генерального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Брежнєва, рішень XVIII з’їзду ВЛКСМ і XXIII з’їзду ЛКСМ Ук
раїни».

ПРОГРАМА НАШОГО ЗРОСТАННЯ
ЯСКРАВА СТОРІНКА 
ІСТОРІЇ КОМСОМОЛУ

Мабуть, не знайдеться таких слів, 
щоб передати, з яким натхненням, з 
якцм піднесенням працювалося в дні 
роботи XVIII з’їзду ВЛКСМ, сказав у 
своєму виступі на пленумі механізатор 
колгоспу «Перше травня» Петрівського 
району Віктор Миколснко. Його почут
тя близьке й зрозуміле кожній молодій 
людині Країни Рад. Адже з’їзд визначив 
бойову програму дальшої роботи ком
сомольських організацій по комуністич
ному вихованню молоді, продемонстру
вав монолітну згуртованість юного по
коління навколо рідної партії. А хіба 
можна забути, при якому батьківському 
піклуванні Комуністичної партії прохо
див кожен день роботи з’їзду? Привітан
ня ИК КПРС. промова- товариша Я. І. 
Брежнєва справили величезний мобілі-

зуючпй вплив на весь хід комсомоль
ського форуму. Напутнє слово Леоніда 
Ілліча знайшло в серцях юнаків і дівчат 
палкий відгук, викликало готовність від
дати всі сили, знання та енергію в бо
ротьбі за ідеали комунізму. «Завжди з 
партією, під керівництвом партії — на 
працю і на подвиг!» — цей девіз усіх 
комсомольських поколінь, проголошений 
делегатами, засвідчив беззавітну відда
ність молодих будівників комунізму 
суїраві Леніна, одностайне схвалення і 
підтримку політики рідної партії.

У ті дні 19 делегатів — кращих пред
ставників нашої обласної комсомоль
ської організації — рапортували з'їздо
ві про трудові досягнення юнаків і дів
чат Кіровоградщпнн. Згадаймо- готуючи 
трудові подарунки найвищому форуму 
нашої Спілки, колектив- комсомольсько- 
молодіжної електровозної колони імені 
XXV з’їзду КПРС Знам’янського локо-

могивноіо депо перевіз понад план май
же 300 іисяч тонн народногосподарських 
вантажів, помітних успіхів у праці до
сяглії 1620 молодих трудівників області, 
які е день відкриття з’ї?д\ працювали в 
рахунок 1979 1980 років.

Визначивши завдання і зміст нашої 
роботи па майбутнє, XVIII з’їзд ВЛКСМ 
увійшов незабутньою сторінкою в слав
ну історію Ленінського комсомолу.

БУТИ ПОЛІТИЧНИМ
БІЙЦЕМ

Привітання ПК КПРС промова това
риша Леоніда Ілліча Брежнєва, відзна
чено в резолюції XVIII з'їзду ВЛКСМ. є 
боновою програмою діяльності комсо
молу в сучасних умовах З-поміж визна
чальних завдань цих програмних доку
ментів найпершим є ідейно-політичне за-

(Закінчення на 2-й стор.).

У ШКОЛІ- 
ЕКЗАМЕНИ

Опустіло шкільне подвір’я, і 
лише прив’ялі пелюстки та 
якась хитромудра геометрична 
фігура, викреслена крейдою на 
асфальті поруч «класів», нага
дують про те, що тільки-но тут 
була зграйка школярів, котрі 
хвилювалися, сперечалися, до
водили якусь теорему... Опусті
ло шкільне подвір’я. І квіти 
вже — на екзаменаційному сто
лі, геометрична фігура — на 
аркуші паперу, над яким схи
лився отой найхоробріший —
перший, чия рука з сніжнобіло- 
го розсипу екзаменаційних 
квитків витягла один. Той, »Її» 
який необхідно дати відповідь.

Вони пишуть 
дять теореми, 
пам’ять вірші 
складні хімічні 
звітують. Звітують 
знання, які отримали в шнолі. 
Хвилюються, повторюють, до
вчають. І відповідають. Пра
вильно, впевнено.

У школі — екзамени.

твори і дово- 
читають на- 
і проводять 

досліди. Вони 
про свої

Фото І. НОРЗУНА.

МПМЧАНИ-
СЕЛУ

Цього літа артисти облас
ного українського музинно- 
драматичного театру імені 
М. Л. Кропивницького не ви
рушили на гастролі в дале
кі мандри. Колектив висту
пив з ініціативою — поліп
шити культурне обслугову
вання трудівників села об
ласті.

І ось ініціатори за робо
тою. За планом, актори по
винні виступити в селах Гай- 
воронського, Голованівсько- 
го, Новоархангельського, 
Вільшанського, Ульянов
ського та інших районів.

У Голованівському район
ному Будинку культури уро
чисто почалися літні гастро
лі кропивничан. Вони пока
зали виставу «Титарівна» за 
п’єсою М. Кропивницького. 
В репертуарі драматичних 
артистів — твори класиків 
та п’єси сучасних драма
тургів.

Жителі сіл Ємилівки, Ме- 
жирічки, Клинового Голова- 
нівського району вже мали 
нагоду побачити кращі 
вистави артистів обласного 
театру.

Гастролі кропивничан три
ватимуть і під час жнив. 
Артисти планують виїзди з 
концертами в польові табо
ри, на токи. Вони допомо
жуть сільським аматор
ським колективам у підго
товці вистав, концертів, ви
ступів художніх агітбригад.

к
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ПРОГРАМА НАШОГО ЗРОСТАННЯ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.). 

гартування молоді. «Наш головинії ком
пас па шляху до комунізму — цс марк
систсько-ленінське вчення», — сказав 
Леонід ІЛЛІЧ, і підкреслив, то тільки го
ді знання теорії чого-небудь варте, коли 
воно перетворюється в переконання, під- 
кр'плюється ділом. Ось чому так важли
во повсякденно дбати про підвищення 
ефективності ідеологічної роботи. Бо те, 
що сьогодні понад 90 тисяч юнаків і дів
чат оволодівають знаннями марксизму- 
лєніїїізму в різних формах системи політ- 
паьчання, що більше 14 тисяч лекцій чи
тають щороку 840 комсомольських лек
торів, ще не свідчить про необхідний рі
вень ідейної переконаності слухачів. Ьо, 
за словами Леоніда Ілліча, кожен моло
дий ленінець повинен бути активним по
літичним бійцем, здатним па ділі прово
дити політику партії і вести непримирен
ну боротьбу з ворожою ідеологією. До
биватися цього — значить донести до 
молоді ідейно-теоретичне багатство При
вітання ЦК КГІРС, промови на з’їзді 
товариша Л. 1. Брежнєва, підвищити 
зрослу активність слухачів, народжену в 
ході вивчення документів XXV з’їзду 
КПРС, нової Конституції СРСР та Ос
новного Закону УРСР.

Використовуючи для цього всі засоби 
масово-політичної та пропагандистської 
роботи, необхідно постійно поглиблюва
ти зміст і вдосконалювати методику про
ведення Ленінського заліку, нинішній 
етап якого присвячений 60-річчю комсо
молу. Кожен ступінь зростання молодої 
людини повинен завжди бути в полі зо
ру комітетів ЛКСМУ.

Мабуть, для кожного комсомольця 
незабутнім стаз кінний, агітпохід «Верш
ники революції», що відбувся в ході VIII 
етапу Всесоюзного походу по місцях 
революційної, бойової і трудової слави 
радянського народу. Мабуть, на все жит
тя вкарбувалися в пам’ять молоді іаоб- 
ринеччиии героїко-патріотичні читання 
за книгами Леоніда Ілліча Брежнєва. Бо 
тільки в постійному творчому пошуку 
нових форм і методів ідейно-виховної 
роботи можна досягти успіху. Бо тільки 
при комплексному підході до цієї справи 
юнаки і дівчата виростають активними 
політичними бійцями. А тому в кожному 
комітеті комсомолу повинні шукати і зна
ходити шляхи ідейно-теоретичного зро
стання, духовного збагачення кожної 
молодої людини. Передусім, треба доби
тися, щоб книги Леоніда Ілліча Брежнє
ва стали настільними підручниками жит
тя, щоб життєва мудрість, висловлена в 
них, стала прикладом беззавітноі відда
ності справі партії і народу, вірному слу
жінню суспільним інтересам.

Попереду — важлива подія в житті об
ласної комсомольської організації — від
криття музею нескорених спартаківців. 
Попереду — славне 60-річчя Ленінсько
го комсомолу. Щодня творити трудовий 
подвиг, бути готовим до нього — наш 
патріотичний обов’язок.

ПРАЦЮВАТИ КРАСИВО
XVIII з’їзд ВЛКСМ, XXIII з’їзд 

ЛКСМ України поставили перед комсо
мольськими оріанізаціями важливе зав
дання —- браги найактивнішу участь у 
втіленні в життя економічної політики 
партії, мобілізувати юнаків і дівчат на 
виконання завдань десятої р’ятирічки.

Які ж завдання випливають із промо
ви товариша Л. І. Брежнєва?

Перше і найголовніше — це бороіьба 
за ефективність і якість праці. В цьому 
не тільки ключове завдання нинішньої 

п’ятирічки, а й визначальний фактор на
шого економічного й соціального розвит
ку на багато років наперед. Леонід Ілліч 
підкреслив, що, виконуюча це програмне 
завдання, треба «працювати не просю 
дисципліновано і старанно, а працювати 
на совість, уміло, результативно, працю
вати красиво, щоб і інші тебе поважали 
за твою працю і сам би ти себе пова
жав».

Працювати ефективно й доброякісно— 
значить забезпечити належну морально- 
психологічну атмосферу в колективі. 
Значить зробити бережливе ставлення до 
матеріальних цінностей, суспільної влас
ності першим законом життя і праці ра
дянської молоді. Ми повинні по-ділово
му впроваджувати передовий досвід і, 
головне, доводити всяку корисну справу 
до кінна. Адже чимало хороших ініціатив 
і трудових починань народилося в ком
сомольсько-молодіжних колективах об
ласті в дні підготовки до комсомоль
ських з’їздів, у змаганні за гідну зустріч 
60-річчя ВЛКСМ. Як ідуть справи у іні
ціаторів, у тих, хто підтримав їх? Чи у 
всьому ми зуміли сконцентрувати свої 
зусилля на виконання першочергових 
завдань? Чи зажди в трудових колекти
вах порівнюють результати праці для 
того, щоб не топтатися на місці? На ці 
та інші питання соціалістичного змаган
ня повинні оперативно давати відповіді 
і Конкретні пропозиції комітети комсо
молу.

Які ж сьогодні вирішальні ділянки бо
ротьби за ефективність і якість?

Мова йде насамперед про поліпшення 
справ у будівництві і використанні тран
спорту. На цих галузях народного госпо
дарства для молоді Кіровоградщини є 
до чого докласти рук і розуму. Зокрема, 
комітетам комсомолу будівельних орга
нізацій треба значно більше займатися 
формуванням у юнаків і дівчат комуніс
тичного ставлення до праці, боротися за 
підвищення її продуктивності, підкріп
лювати трудове суперництво повсякден
ною організаторською роботою. Район
ним і міським комітетам комсомолу слід 
предметніше займатися шефством над 
спорудженням залізниці Долинська — 
Помічна, Кіровоградського домобудівно
го комбінату, над об’єктами соціально 
культурного призначення.

Безперечно, одним з найважливіших 
наших завдань є дальше підвищення 
ефективності сільськогосподарського ви
робництва. Вже цього року Кіровоград- 
щина має довести валовий збір зерна до 
З мільйонів 215 тисяч тонн, цукрових бу
ряків — до 3 мільйонів 750 тисяч тони, 
а виробництво м’яса і молока намічено 
збільшити порівняно із середньорічним 
рівнем дев’ятої п’ятирічки відповідно на 
20 і 21 процент. Повсюдне схвалення 
знайшло шефство сільської молоді над 
вирощуванням кукурудзи та цукрових 
буряків. ГІонад 200 комсомольсько-моло
діжних ланок узялося за цю справу. То
му так важливо сьогодні старанно догля
нути посіви, по-бойовому підготуватися 
до жнив, продумати до деталей увесь 
комплекс робіт на збиранні врожаю.

Невідкладною справою, ударним ді
лом комсомолу є шефство над громад
ським тваринництвом. Досвід роботи Ки
ївської обласної комсомольської органі
зації в цьому напрямі, нещодавно схва
лений ЦК ЛКСМ-України, повинен зна
йти повсюдну підтримку сільських юна
ків і дівчат.

Сучасне сільське господарство тепер 
має, як ніколи, потужну матеріально- 
технічну базу. «Ось чому, — сказав 
Леонід Ілліч, — ми падаємо принципо
вого значення закликові комсомолу «Жи
веш на селі — знай техніку!» А оволо
діння технічними спеціальностями перед

бачає і певне розв’язання проблеми за
кріплення молоді на селі. Отже, кожен 
комсомольський працівник та активіст 
села повинен знати, що цс справа його 
честі.

Кожному відомо, яке велике значення 
мають торгівля і побутове обслуговуван
ня для настрою і здоров’я людей. Чим 
часом саме в цих сферах народного гос
подарства багато недоліків. Якщо взяти 
до уваги, що в торгівлі і побутовому об
слуговуванні працює переважно молодь, 
то стане зрозуміло, що вина в цьому ко
мітетів комсомолу. Значить, наше невід
кладне завдання — встановити ефектив
не шефство над службою сервісу, як го- 
го вимагають рішення XVIII з’їзду 
ВЛКСМ.

НЕ ПРОЙДИ БАЙДУЖИМ
Великі завдання морального виховання 

підростаючого покоління випливають із 
рішень XVIII з’їзду ВЛКСМ і ХХ111 з’їз
ду ЛКСМ України. 1 якщо пленум за
гострив увагу комітетів комсомолу на 
поліпшенні боротьби з антигромадськи
ми вчинками молоді, то виходив не з 
кількості проведених заходів; а з їх якос
ті. Адже, незважаючи на відповідні від
мітки в планах Кіровоградського, Зиа- 
м’янського, Світловодського міськкомів, 
ІІетрівсгкого, Гайворонського, Устииів- 
ського, Ііовомнргородського і деяких ін
ших райкомів комсомолу, процент зло
чинності серед молоді цих районів ли
шається ще високим, і, хочемо ми того 
чи ні, кількість злочинів обернено про- 
порціональна якості роботи комітетів за 
місцем проживання, організації змістов
ного, цікавого дозвілля молоді, рівню 
фізкультурно-масової роботи.

Про яку якість морального виховання 
молодих людей, що з'єднали свої долі, 
можна говорити, наприклад,. Кіровоград
ському міськкому комсомолу, коли біль
ше половини одружених щороку розлу
чаються?..

Ми ще якось боремось проти пияцтва, 
хуліганства, байдужості, а от проти по
рушень трудової дисципліни, цинізму, 
утриманства, проти претензій одержува
ти більше, ніж даєш суспільству, — на
віть плануємо мало заходів. Тоді, як'все- 
мірне зростання матеріального рівня 
життя людей не можна відривати від 
зростання культурного рівня. Матеріаль
ні блага — не самоціль, а передумова 
всебічного розвитку особи. Саме так тре
ба стакита питання в моральному вихо
ванні юнаків і дівчат.

Як підкреслювалось нещодавно на 
II пленумі ЦК ЛКСМ України, потребує 
якісного поліпшення робота в молодіж
них гуртожитках, у клубах та будинках 
культури. Нам необхідно повніше вико
ристовувати підготовку до XXII Олімпій
ських ігор для масового залучення моло
ді до занять фізкультурою і спортом, 
підвищення спортивної майстерності.

ВЧИСЬ УЧИТИСЯ
У світлі рішень XVIII з’їзду ВЛКСМ, 

XXIИ з’їзду ЛКСМ України, Привітання 
ПК КПРС XVIII з'їздові та промови иа 
ньому Леоніда Ілліча Брежнєва Ленін
ський комсомол повинен конкретними ді
лами відповідати на постанови Ц1\ 
КПРС і Радянського уряду про дальше 
вдосконалення навчання, виховання, під
готовки до життя і праці молоді в за
гальноосвітній, професійно-технічний, се
редній спеціальній і вищій школі. Це 
значить, по-перше, що ми повинні повсяк
денно виховувати у школярів потяг до 
знань, шукати і знаходити нові ефектив- 

иі форми змагання між класами. Так, 
скажімо, як цс роблять у середніх шко
лах № 5 м. Гайворона, №№ 13, ЗО, 34 
м. Кіровограда, в Маловисківській серед
ній школі № 3. Це значить, по-друге, що 
поряд з оволодінням знаннями ми повин
ні вчити підростаюче покоління жиги — 
особливу уваїу приділяти розвиткові 
трудових об'єднань школярів, орієнтації 
їх на потрібні й дуже важливі для краї
ни професії. Наша кровна справа тут — 
сприяти розв’язанню проблеми будів
ництва стаціонарних таборів праці і від
починку, розширенню мережі міжшкіль
них навчально-виробничих комбінатів, 
перейти до системи постійно діючих ви
робничих бригад старшокласників, що 
працюють на підприємствах і в службі 
сервісу. В День радянської молоді буде 
дано старт трудової вахти старшоклас
ників, присвяченої 60-річчю ВЛКСМ.

Це значить, но-третє, що ми повинні 
особливо піклуватися про тих випускни
ків сільських шкіл, які виявили бажання 
працювати в сільськогосподарському ви
робництві.

Нарешті, невідкладним нашим завдан
ням є дальше поліпшення шефства над 
профтехосвітою. Не на словах, а па ділі 
треба брати активну участь у підготовці 
гідної зміни робітничого класу і колгосп
ного селянства. Тим більше, що незаба
ром — республіканський огляд облас
них, міських та районних комсомоль
ських організацій «Профтехучилищам — 
комсомольську турботу!»

ПЕРСОНАЛЬНО 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ

Мабуть, найбільше йшлося на пленумі 
про дальше вдосконалення стилю роботи, 
поліпшення керівництва первинними ор
ганізаціями. Як відзначалось на листопа
довому (1977 р.) Пленумі Ц1\ Компартії 
5 країни, складність і масштабність сьо
годнішніх завдань ставлять підвищені 
вимоги до комсомольських кадрів. Тим 
часом їх якісний рівень в області зали
шається низьким. Таке становище ство
рилося тому, що міськкоми і райкоми 
комсомолу досі не мають чіткої системи 
роботи з резервом, допускають велику 
змінність секретарів первинних, слабо 
контролюють виконання своїх рішень. У 
цілому по обласній комсомольській орга
нізації контролюється всього 25 процен
тів рішень, ухвалених міськкомами і рай
комами...

Комсомольські працівники рідко відві
дують збори в первинних організаціях і 
групах, а тому слабо обізнані зі станом 
справ па місцях. їхні відрядження часом 
епізодичні, малоефективні. Як правило, 
ці недоліки є наслідком недостатньої 
відповідальності комсомольських кадрів 
за доручену справу, відсутності належ
ної дисципліни, недооцінки ролі комсо
мольських організацій у розв’язанні пи
тань виховання молоді, в мобілізації 
юнаків і дівчат на виконання планів де
сятої п’ятирічки.

Є ще чимало комітетів комсомолу, які 
вирішення конкретної справи підмінюють 
безперервними засіданнями, зайвими роз
мовами, а живу організаторську робо
ту — паперотворчістю.

Вчитися ленінського стилю роботи слід 
починати з виховання у кадрів та активу 
заюстреногс почуття відповідальності за 
доручену справу, вміння долати трудно
щі, бачити перспективу. Вчитися у пар
тії — ось де запорука нашого успіху у 
виконанні накреслень XVIII з'їзду 
ВЛКСМ, запорука наших трудових пере
мог на чесгь славного 60-річчя Ленін
ського комсомолу.

” '''нАФОТій'с^Влїоть^ЛьЙ УСПІХОМ ПРОИШЇИ 1ІС1.ЦН>™ МАИС 1 РІВ МИСТЕЦТВ СРСР. ПРИСВЯЧЕНІ 60-РІЧЧЮ ВЛКСМ.

Фото В. ГРИБА.
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ЯКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ

«Багато зроблено для того, щоб гуртожиток став 
Другим домом. Однак у ряді областей і районів краї
ни, на жаль, можна зустріти гуртожитки, де немає 
необхідних умов, а копітку виховну роботу підмінено 
формальними заходами. Причина в тому, що в де
яких комітетах комсомолу питання побуту молоді 
відходить на другий план...»

(З доповіді 6. М. Пастухова па XVIII з’їзді 
ВЛКСМ).

ГУРТОЖИТОК—
ТВІЙ

Дозвілля — це вільний 
вибір занять, відвідини 
друзів, розваги. Можливо, 
тому, що в цей час люди
ну не примушують діяти 
якимсь чином, вона схиль
на трохи розслаблятися і 
досить легко підкоряється 
дії того оточення, в якому 
перебуває. Сьогоднішні 
місця для дозвілля — це 
переважно вулиці, площі і 
парки, театри і кінотеатри, 
будинки і палаци культу
ри, квартири і гуртожит
ки..^Саме про вільний час 
мешканців гуртожитку й 
хочеться поговорити. Ад
же чимало молодих лю
дей використовує його 
нераціонально.

А про юнаків гуртожит
ку № 2 кіровоградського 
заводу «Червона зірка» 
цього не скажеш. Тут 
прагнуть зробити все, аби 
молодь охоче повертала
ся сюди після роботи.

Рада гуртожитку, яку 
очолює Леонід Квягек, 
бюро позастатутної ком
сомольської організації 
(секретар Микола Мішин) 
разом з вихователькою 
Г. С. Чеботарьовою допо
магають адміністрації, 
профкомові, комітетові 
комсомолу заводу в орга
нізації дозвілля.

Для 296 юнанів гурто
житку проблеми, чим зай
матися після роботи, прак
тично не гснує. Рада гур
тожитку та бюро позаста
тутної новкомольської ор
ганізації подбали, щоб 
вільним час молодь вико
ристовувала раціонально. 
А це можливе лише тоді, 
коли юнаки поповнюють 
свої загальні й спеціальні 
знання. В гуртожитку чи
мало тих, що вчаться (у 
вечірній школі—тридцять 
два юнаки, в інституті — 
вісімнадцять, у техніку
мі — двадцять три, в 11'1У 
— тринадцять). До їхніх 
послуг — читальний зал, 
книги бібліотеки Палацу 
культури імені Жовтня, 
кімнати для занять. Тут 
розуміють виховне значен
ня розвитну творчих здіб
ностей робітників, дооре 
знають світ захоплень 
ножного. Навіть прагнуть 
селити в одну кімнату лю
дей, у яких спільні інте
реси.

Валентин Бойчее, на
приклад, любить грати на 
гітарі, знайшлося у нього 
чимало прихильників, а ще 
більше тих, хто хотів би 
навчитися підкоряти собі 
струни. Так виник гурток 
гітаристів. Партком, адмі
ністрація, комітет комсо
молу підтримали це почи
нання, допомогли придба

нь ти інструмент, виділити 
Г кімнату для занять. Цікаво 

черЕонозорівцям проводи
ти вільним час і у фото
гуртку (ним керує робіт
ник Григорій Чемерис). 
Фотоаматори залюбки ілю
струють стіннівку гурто
житку. І численні стенди у 
вестибюлі («Гуртожиток — 
рідний дім», «Куточок пра
вових знань», «Слава Ле- 
нінсьнсму комсомолу») 
теж не минули їхніх рук.

Раціонально використо
вувати вільний час допо
магає і участь у громад
ському житті колективу 
гуртожитку. А воно бага- 

і тогранне й цікаве. Зовсім 
5* «едазно перед мешканця

ми виступив делегат XVIII 
з'їзду ВЛКСМ Леонід Ар
теменко, 60-річчю комсо
молу було присвячено вік-

ДІМ
торину, яку проводили 
працівники бібліотеки Па
лацу культури імені Жовт
ня. Заняття військово-пат
ріотичного клубу «За Віт
чизну» чи народного уні
верситету «Природа», ве
чір відпочинку чи лекція, 
культпохід у кіно, театр, 
філармонію чи краєзнав
чий музей — що б не про
водили рада гуртожитку 
та бюро позастатутної 
комсомольської організа
ції, молодь завжди під
тримує їхні починання. Бо 
будь-який захід уміють 
організувати цікаво.

Будинок міцний госпо
дарем, каже народна муд
рість. Таким господарем 
гуртожитку стала його ра
да. У всіх, хто живе тут, 
виховує вона почуття гос
подаря свого дому. І це 
справді зразковий дім. 
Добре мебльовані кімна
ти, килимки, доріжки... Не 
в усякій квартирі так за
тишно, як у кімнатах чер- 
вонозорівців. І так в усіх 
робітничих гуртожитках. 
28 кімнатам гуртожитку 
№ 2, скажімо, присвоїли 
звання «Кімната зразко
вого порядку. Молодь по
чуває себе справжнім гос
подарем гуртожитків. І те
риторії довкруг них упо
рядковано, як у добрих 
хазяїв.

На жаль, на всюди. Взя
ти гуртожиток Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту. Після дощу до будин
ку (гургожитон Ні 2) не 
підступитися. Чом же рада 
не візьме на себе ініціати
ву впорядкувати терито
рію? А спортивний май
данчик? Він майже не об
ладнаний. Це тоді, коли чи 
не кожен третій майбутній 
педагог — спортсмен. Ви
ходить, студенти ще не по
чувають сеое господарями 
гуртожитну, не став він 
для них рідним домом. 
Чому?

Однією з форм- вихов
ної роботи серед молоді є 
клуби за інтересами. Такі, 
як, скажімо, «Підліток» чи 
«Клуб допитливих» у гур
тожитку Кіровоградського 
будівельного технікуму, 
де регулярно влаштову
ють зустрічі з цікавими 
людьми, виступають з лек
ціями і рефератами члени 
товариства «Знання», учні 
технікуму. Багато що в 
роботі подібних клубів за
лежить від самих комсо
мольців і молоді, їхньої 
активності, чимало — від 
ради гуртожитку, коміте
тів комсомолу та бюро 
позастатутної комсомол»- - 
ської організації, а ще — 
організаторських здібнос
тей вихователя. У деяких 
же гуртожитках (музично
го училища та інших) його 
функції покладено на ко
менданта. Зрозуміло, що 
це не вихід зі становища, 
це — погана послуга ви
ховній роботі.

Постать вихователя, пе
дагога для дорослих, по
винна бути далеко не ор
динарною. Та це вже тема 
іншої розмови.

10. ДМИТРЕНКО.

------ -----

ЩОСУБОТИ в одному з найкраси
віших куточків кубинської сто

лиці — на Кафедральній площі, 
розташованій у старій частині міста, 
ось уже протягом кількох місяців 
працює цікавий ярмарок, який при
вертає увагу не тільки гаванців, а і 
їхніх численних гостей. Тут прода
ють різні предмети і вироби народ
них умільців, внготовлювані в чис
ленних недавно створених майстер
нях. Найрізноманітніші вироби із 
шкіри, замші, заліза, дерева, скла і 
пластику, що відзначаються добрим 
художнім смаком, майстерністю і 
фантазією, можна побачити на лот
ках і прилавках.

Подібні ярмарки, впставки-прода- 
жі виробів кустарів, картин сучас
них кубинських художників, книг та 
альбомів з мистецтва організовую
ться тепер у багатьох районах ку
бинської столиці, в інших містах і 
селищах країни. Виручені гроші 
надходять до фонду XI Всесвітньо-

комунлр“ —----------------
іо фестивалю молоді і студентів, що 
мас відбутися на Кубі влітку цього 
РОКУ> до проведення якого з підне
сенням та ентузіазмом готується 
весь кубинський народ.

Нема такого місця иа Кубі, де б у 
ці дні не говорили про наступний 
Всесвітній форум молоді, де б не 
відчувалася активна підготовка до 
його зустрічі. Емблему фестивалю— 
ромашку, вплетену в крону кубин
ської пальми, видно повсюди. Вели
чезні плакати з цією квіткою виві
шено на багатьох будинках. Зобра
ження фестивальної емблеми при
кріплено до дверей квартир, вітро
вих стекол автомашин та автобусів.

Продаж сувенірів і кустарних ви
робів, який дав до фонду фестивалю 
вже сотні тисяч песо, — лише одна 
зі сторін широко розгорнутої на 
Острові Свободи підготовки до чер
гового зльоту юності планети. Сотні 
промислових і сільськогосподар
ських підприємств і організацій бе- 
руть участь у соціалістичному зма-

З ехпор. --........

КИ1В. У нинішньому навчальному році в педагогічному інституті Інозем
них мов створено фанультет російської мови для студентів із зарубіжних 
країн. Першими заняття почали 100 посланців Куби. Молодь Острова Свобо
ди наполегливо оволодіває знаннями. Цьому сприяє використання в навчан
ні наочного приладдя, технічних засобів, кіно. Велику допомогу кубинським 
друзям подають рг^янсьні студенти. Вони знайомлять їх із життям радян
ських людей, історією нашої Батьківщини. На факультеті працює гурток 
«Радянський спосіб життя».

На фото; молоді кубинці — учасники художньої самодіяльності на 
репетиції.

Фото О, ДИКАНЯ. 
(Фотохроніка РАТАУ).

КУБА
ГОТУЄТЬСЯ 

ДО 
ФЕСТИВАЛЮ 
і апні иа честь фестивалю за підви
щення продуктивності праці, збіль
шення випуску продукції, економію 
сировини і матеріальних ресурсів. 
Десятки мільйонів песо передали 
до • фонду фестивалю трудівники 
країни, які заробили ці кошти на 
масових суботииках і недільниках, 
на збиранні цукрової тростини, ово
чів і фруктів, інших польових робо
тах. Майже кожний робітник чи 
службовець Куби поклав у фести
вальну копилку свою денну зар
плату.

Активно готуються до наступного 
фестивалю і професіональні артис
ти, і численні колективи художньої 
самодіяльності. В ці дні гут прохо
дять конкурси та огляди виступів 
різних вокально-інструментальних, 
танцювальних, хорових груп.

У Всесвітньому фестивалі на Ост
рові Свободи повинні взяти участь 
близько 20 тисяч юнаків і дівчат із 
140 країн світу. Кілька тисяч пред
ставників молоді різних коніиненгів 
земної кулі побувають на Кубі як 
гості фестивалю. Ного хід висвіт
люватимуть близько 800 журналіс
тів. Тому в Гавані йде нині велика 
робота по підготовці приміщень, 
створенню спеціальних фестиваль
них сіл для розміщення учасників і 
гостей наступного форуму.

І. ГОЛУБЄВ, 
кореспондент ГАРС, 

Гавана.

ФУТБОЛ

„ЗІРКА“-,,МЕТАЛІСТ“—0:0
Нічия, яку Кіровограда на своєму 

полі «здобули» вперше в сезоні, 
була не з розряду бойових. Супер
ники без ентузіазму грали в атаці, 
сторожуючи більше власні ворота. 
Гра проходила з нешвидкому тем
пі, в основному в середині поля. 
Все ж більша кількість спроб про
битися до воріт гостей — на боці 
«Зірки». Почала вона матч активні
ше, хоча вела атаки розрізненими 
силами, непослідовно. Глядачам, 
певно, запам’яталися лише кілька 
«хвилюючих» моментів на штрафно
му майданчику «Металіста». На 
24 хвилині стрімкий прохід по пра
вому краю виконав О. Алексеев, 
зробивши гостру подачу до зоріт, 
на удар В. Нозаковському. Але на
падаючий кіровоградців пробив 
неточно.

На початку другого тайму небез
печний удар Ю. Касьонкіна відвів 
воротар гостей.

За кілька хвилин до кінця матчу 
захисник «Зірки» В. Абрамов, під
ключившись в атаку, сильно пробив 
по воротах, але неточно.

В інших же ситуаціях упевнена 
гра захисників «Металіста» не да
вала змоги кіровоградцям реально 
загрожувати воротам гостей.

Отже, в цьому матчі команди, 
зустрічі між якими завжди прохо
дять иапружено, розійшлися мир
но — 0:0.

Інші результати туру: СКА (Київ)
— «Нозатор» (Жданов)—3:3, «Спар
так» (Житомир) — «Шахтар» (іор- 
лівка) — 4:0, «і'орпедо» (Луцьк) — 
«Суднобудівник» (Миколаїв) — 3.0, 
«Авангард» (Повно) — «Старт» (Ти
располь) — 3:0, «Буковина» (Чер
нівці) — «Атлантика» (Севастополь)
— 6:2, «Говерла» (Ужгород) —
«Десна» (Чернігів) — 1:0, СКА
(Львів) — «Фрунзенсць» (Суми) — 
1:0, «Дніпро» (Черкаси) — «Колос»

(Полтава) — 1 ;0, «Кривбас» (Кривий
Ріг) — «Локомотив» (Вінниця)—0:0.

Таблиця на сьогодні має такий
вигляд:

1 М О
^Кривбас» 1G 26-11 24
«Колос» Н. 15 20— 7 24
«Металіст» 15 21—5 23
«Зірка» 15 21—9 22
«Кристал» 14 18- 6 22
СКА К. 16 25 — 14 19
СКА Я. 15 19—11 19
«Буковина» 15 18 — 11 17
«Спартак» 16 17 — 13 16
«Десна» 15 14 — 11 15
«Локомотив» 15 11—10 15
«Атлантика» 15 18 — 13 14
«Суднобудівник» 15 14 — 18 14
«Колос» її. 15 16 —16 13
«Авангард» 16 16 — 17 13
«Фрунзенець» 15 10 — 15 13
«Новатор» 15 21 —26 11
«Поділля» 14 6 — 18 11
«Дніпро» 15 9 — 22 11
«Говерла» 15 9 — 18 10
«Торпедо» 16 10 — 27 10
«Шахтар» 15 12—27 9
«Старт» 15 5 — 26 5

Сьогодні — сімнадцятий ігровий 
день. «Зірка» прийматиме полтав
ський «Колос». Матч почнеться о 

18 год. ЗО хв.

А ТЕПЕР—ФІНАЛ
Наближається до закін

чення розиграш кубка об
ласті з футболу. На зна- 
м’янському стадіоні това
риства «Локомотив» від
бувся другий півфінальний 
матч цих змагань. Госпо

14 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
Я 55 — Концерт лауреата 
премії Ленінського комсо
молу Великого дитячого хо
ру Центрального телебачен
ня і Всесоюзного радіо. 9.40 
— Фільм «Мати». 11.20 — 
К. т. «Дійові. особи та вико
навці». 12.20 — К. т. «Пісні 
над Дніпром». 12.50 — Док. 
телефільм. 13.45 — «Любите
лям балету». 15.30 — Док. 
фільми. 10.30 — «Російська 
мова*. 17.00 — «Наш сад». 

дарі поля приймали моло
діжний склад, команди кі
ровоградської о заводу 
«Червона зірка».

Зустріч проходила дуже 
напружено. Перший тайм 
не приніс бажаного успіху 
жодній з команд.

Після відпочинку актив
нішими були гості. Вони 
частіше загрожували воро-

17.30 — «Відгукніться, сур
мачі». 18.00—«День за днем». 
(К-д). 18.15 — Мультфільм
«Хлопчик і дівчинка». 18.25
— «Життя науки». 18.55 — 
«Пісня далека й близька». 
19.40 — Тираж «Спортлото*. 
19.59 — Телефільм «і знову 
Аніскін». І серія. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Чемпіонат 
світу з футболу. Друге фі
нальне коло. По закінченні
— новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 
— К. т. Новини. 10.20 — 
«Україна — ВАМу, Сибіру, 
Далекому Сходу». 10.40 — 
К. т. Телефільм «Симфонія 
барв*. 16.20 — «Щоденник 
соцзмагання». 17.05—Висту
пай ансамбль «Горизонт». 
17.35 — «Запрошує Київ
ський політехнічний інсти
тут». 18.00 — Концерт ін
струментальної музики. 
18.15 — «Сільськогосподар
ський тиждень». Тслеогляд.
18.30 — К. т. «Вісті». 19.00 — 
К. т. Міжнародна товариська 
зустріч з футболу: «Динамо» 
(Київ)—«Інтер» (Вратіслава). 
20.45 — К. т. «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.60— 

там залізничників. На 70-и 
хвилині одну з атак гостей 
завершив ударом головою 
Сергій Гмизенко. Фінальна 
сирена арбітра — судді 
республіканської категорії 
Валерія Олексієнна (до ре
чі, він добре провів цей 
тренувальний поєдинок) 
пролунала, коли табло по-

Кінокомедія «Чи підходимо 
ми одне одному, любий?». 
22.55 — «Дзвени, бандуро». 
Концерт тріо бандуристок 
Львівської консерваторії. 
11о закінченні — к. т. Но
вини.

15 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — «Хлопці справжні». 
9.40 — Телефільм «1 знову 
Аніскін». 1 серія. 10.45 — 
«Золоті Зірки України». 12.25 
—ТелевистаВа «Василь Тьор- 
кіп». 16.00 — «Молодіжна 
орбіта». 16.15 — «Республі
канська фізико-математична 
школа». 17.15 — «Самоцві
ти». 18.00 — Передача до 
100-річчя з дня народження 
народного артиста СРСР 
1. Мар’лненка. (К-д). 18.25— 
«Траса мужності, траса мо

назувало 1:0 на користь 
спортсменів обласного
центру.

Тепер у фінальному по
єдинку за почесний тро
фей поміряються силами 
кіровоградські колективи 
— «Радист» і червонозо- 
ріаці.

В. ШАБАЛІН.

лодості». 19.10 — Концерт. 
19.30 — Телефільм «І знову 
Аніскін». 2 серія. 21.ІД) — 
«Час». 21.30 — «Майстри 
мистецтв». Народний артист 
СРСР Г. Менглет. 22.40 — 
Концерт. По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — Естрадний 
концерт. 10.45 — VI Міжна
родник конкурс імені ГІ. І. 
Чайковського. Фортепіано.
15.30 — Док. фільм. 16.40 — 
«Дрезденська картинна іа- 
•ісрсп*. 17.05—«Шахова шісо-' 
ла». 17.35 — «Подарована 
мандрівка». Концерт. 18.00— 
«Газеті «Радянська Україна»
— 60». 18.30 - Вісті. 19.00— 
Футбол: друге фінально ко
ло'. 20.30 — Телефільм «Ідуть 
у відпустку капітани». 20.45
— «11а добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — Телефільм. 
«Ясь і Яніна». 22.30 — «Ка
мерний концерт». По закін
ченні — новини.

М. У СПАЛЕННО.



4 cxnop „Молодий комувлр{і ______________ — ІЗ червня ±978 реку

запрошують 
інститути, техніку ми,

1О II А К II І Д І II 'І А Т А!
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
О. С. ЄГОРОВА
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1078—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

маляр (будівельний), 
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

і силових мережах та електроустаткуванню,
муляр — монтажник конструкцій, 
штукатур-линювальник-плпгковик, 
слюсар по ремонту автомобілів.
До закладу приймають без вступних екзаменів 

юнаків і дігчат, іцо мають освіту за 8—9 класів.
Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо

чим одягом гриразевнм харчуванням підручниками, 
вони одержують греінну суми, заробленої ними під 
час виробничої практики. Час навчання в училищі за
раховується до трудового стажу.

Строк навчання — 3 роки.
Училище має чудовий с\часннн навчальний комп

лекс,-у якому обладнано кабінети і лабораторії, май
стерні спортивний і а актовий зали. В закладі е спор
тивне літнє містечко, працюють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні сек
ції Є спеціалізовані групи зі спортивним нахилом — 
класична боротьба і велосипедний спорт, де евбю 
спортивну майстерність учні вдосконалюють під ке
рівництвом досвідчених тренерів, майстрів спорту 
СРСР.

Випускники-відміпники мають право вступати до 
гищнх і середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах, а також можуть бути направлені до вищих 
і середніх навчальних закладів системи професійно-

техпічної освіти де навчання проводиться ліз ..ттовио*^ 
му державному забезпеченні. ...<

Училище готує спеціалістів для комбінату «Кіро- 
воградважбуд» — найбільшої будівельної організа
ції нашої області.

Вступники подають заяву із зазначення^,виораної 
спеціальності, автобіографію, характеристику,, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто). документ про освіту, довідки 
з місця проживання і про склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286) 8 фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 квітня.
Початок занять з І вересня.
Адреса училища: 316026. м. Кіровоград, вул. Черво- 

исзорівська. 23. Телефон 2-38-49.
їхати до училища: автобусами №'№ 2, 14 — до зу

пинки «Мічуріна». М? 29 - до зупинки «Профтехучи- 
ли ще No 2 імені О. С. Єгоровз» збо тролеибуезми 
К.'№ 2, 4 — до зупинки «Завод «Буддеталь» чи «Коро
венка».

ДИРЕКШЯ.

Кіровоградське міське середи« професійно-технічне училище Ж 4 
по підготовці кваліфікованих робітників із середньою освітою
ПРИЙМАЄ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК УЧНІВ

Кріікорількнй оріепа Трудового 
Червоного Прапора 

гірничорудний інститут
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

токар (строк навчання — 3 роки. Приймають чоло
віків і жінок з освітою 8 класів),

слюсар-ремонтнии по ремонту промислового ус
таткування (строк навчання — 3 роки. Приймають чо
ловіків з восьмирічною освітою)

єлюсар-інструментальнкк по виготовленню і ре
монту штампів, пристосувань і прес-форм (строк 
навчання — 3 роки. Приймають чоловіків з восьми
річною освітою),

слюсар-сантехнік по монтажу систем опалення, во
допроводу, газопроводу та інших систем (строк на
вчання — 3 роки. Приймають чоловіків з восьмиріч
ною ОСЕІТОЮ).

Всіх учнів забезпечують триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом. Крім того, вони 
одержують 33 проценти від зарплати під час вироб
ничої практики.

Олександрійське міське середи« профтехучилище А«» 1
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 197,8-1979 НАВЧАЛЬНИЙ

Заклад готує кваліфікованих робітників. Після за
кінчення навчання учні одержують диплом з присво
єнням третього розряду за спеціальністю та атестат 
про середню О'-віту. /

Училище готує: /
на базі 8 класів —
токарів,
елек грогазозварників.
слюсарів-елекіромоптажпнків,
спюсарів по монтажу металоконструкція та устат

кування.
єлюсарів-івсірументальпиків по штампах, пристосу

ваннях і прес формах,
монтажників електромеханічних і радіотехнічних 

приладів та систем:
па базі 10 класів —
машиністів мостових, козлових і консольних елек

трокранів.
слюсарів-інструметгльників по штампах, пристосу

ваннях і прес-формах,
фрезерувальників.

Миколаївський ордена Трудового Червоного Прапора ~~ 
кораблебудівний інститут імені адмірала М. О. Макарова

ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:
кораблебудівний, 
машинобудівний, 
електроустаткування суден, 
вечірній кораблебудівний, 
вечірній судномеханічний, 
що мають спеціальності: 
суднобудування і судноремонт, 
устаткування і технологія зварювального вироб

ництва.
економіка та організація машинобудівної промис

ловості.
суднові силові установки,
турбпгобуд^вання,
двигуни внутрішнього згоряння, 
суднові машини і механізми, 
холодильні й компресорні машини та установки, 
електроустаткування суден.
Правила прийому до інституту — загальні для всіх 

вузів.
Вступники складають екзамени з російської мови

Вступників до груп слюсарів-сантехніків забезпечу
ють благоустроєним гуртожитком.

По закінченні училища всім випускникам видають 
диплом про середню освіту з присвоєнням розряду.

Ті, що закінчили училище з відзнакою, мають пра- 
ео на вступ до технікумів і вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву на ім’я директора, сві

доцтво про народження або паспорт, характеристику 
ЗІ ШКОЛИ СЗІДОЦТЕО про освіту, довідку з місця про
живання, довідку про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма № 786), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання документів — щодня, крім неділі, з 8 
по 16 годину.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20. Телефони: 7-25-91, 7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.

РІК.

Тривалість навчання: па базі 8 класів — 3 роки, на 
базі 10 класів — 1 рік.-

Приймають юнаків і дівчат віком 15 років І стар
ших.

Прийнятих забезпечують: з трирічним строком на
вчання — триразовим харчуванням, вихідним і ро
бочим одягом та взуттям; з річним строком навчан
ня — стипендією я розмірі ЗО карбованців.

Піл час виробничої пчактцки учням виплачують 
33 проценти їхнього заробітку.

Юнакам і дівчатам палають гуртожиток.
Вступники полають заяву, автобіографію, свідоцтво 

про освіту, паспорт або свідоцтво про народження, 
характеристику зі школи, довідку про стан здоров’я, 
медичну ДОВІДКУ ппо щеплення. 6 фотокарток розмі
ром 3X6 сантиметрів.

/Адреса училища- Кіровоградська область, м. Олек
сандрія, селище Октябрськс, вул. Ватутіна. 1.

ДИРЕКЦІЯ.

та літератури (письмово), математики (письмово й 
усно). фізики (усно).

Нагороджені по закінченні середньої школи золо
тою (срібного) медаллю і ті. що закінчили .середній 
спеціальний навчальний заклад чи середнє профтех
училище з дипломом з відзнакою, складають екзамен 
лише з математики (усно). При складанні екзамену 
з оцінкою «5» їх звільняють від дальшого складання 
вступних екзаменів, а при одержанні оцінки «4» чи 
*3л — складають екзамени з усіх відповідних дисцип
лін

Приймання заяв: на денний відділ — з 20 червня 
по ЗІ липня: на вечірній — з 20 червня по 31 серпня.

Приймання заяв: на денний відділ — з 1 по 20 
серпня; па вечірній _ з || серпня по 10 вересня.

Студентів забезпечують стипендією відповідно до 
кнгюіого положення.

Іногороднім налають гуртожиток.
Адреса інституту УРСР. м. Миколаїв (обласний), 

проспект Леніна. 3. Телефон 49-43-51.
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

НАБИРАЄ СТУДЕНТІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

денний відділ —

технологія і комплексна механізація підземної 
розробки родовищ корисних копалин,

технологія і комплексна механізація відкритої роз
робки родовищ корисних копалин,

будівництво підземних споруд і шахт, 
маркшейдерська справа,
електрифікація та автоматизація гірничих робіт, 
електропривод і автоматизація промислових уста- 

ногок,
гірничі машини і комплекси,
промислове й цивільне будівництво, ,
збагачення корисних копалин,
геологічна зйомка і розвідування родовищ корис

них копалин,
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати й інструменти
прикладна географія.
Документи поиймають з 20 червня по 31 липня; 
вечірній відділ —
технологія і комплексна механізація підземної 

розробки родовищ корисних копалин,
технологія і комплексна механізація відкритої 

розробки родовищ корисних копалин,
збагачення корисних копалин, 
електрифікація та автоматизація гірничих робіт, 
електропривод і автоматизація промислових уста

новок,
промислове й цивільне будівництво,
гірничі машини й комплекси,
будівництво підземних споруд і шахт,-

технологія машинобудування, металорізальні вер
стати й інструменти.

Документи приймають по 31 липня; ‘
І І ■

заочний зггальнотехнічний факультет — 
розробка родовищ корисних копалин, 
енергє гика,
машинобудування і приладобудування, 
електронна техніка, електроприладобудуван.ня та 

автоматика,
радіотехніка і зв’язок,
будівництво,
транспорт, 
економіка.
Документи приймають по 31 липня.
Вступники на в'1 ферми навчання і на всі спеціаль

ності складають екзамени з російської або україн
ської мови та літератури (письмово), математики 
(письмово й усне) фізики (усно).

Особи, нагороджені по закінченні середньої шко
ли золотою (срібмсю) медаллю, або ті що закінчи
ли середній спеціальний навчальний заклад з від
знакою, складають екзамен з математики (усно). 
Якщо екзамен з математики складено з оцінкою 
«відмінно», абітурієнта звільняють від подальшого 
складання вступних екзаменів.

Встугники до інституту в наступні після закінчення 
середнього навчальною закладу роки, як правило, 
повинні мати стаж лоактичної роботи не менше 6 мі
сяців за кожний рік, коли вони не навчалися.

Умови поийому надсилає’приймальна комісія ін
ституту після одержання запиту від абітурієнта.

Іногородніх, зарахованих на денний відділ, забез
печують гуртожитком.

Адреса інституту: 324033, м. Кривий Ріг, вул. Пуш
кіна, 37.

РЕКТОРАТ.

Наша адреса і телеФо
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316050. ГСП. Кіровоград 50, еуп. Луначарського, 76. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропеганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кирової рядскоіо обкома 

J1KCM.V г Кировоірад. 
Гаїсіа печатается 

на украинском язике.

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

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

ПОГОДА

Вдень 13 червця по області передбачається мінлива 
хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, по міс
ту без спадів. Вітер півдешіо-.чахідпий 5—10 метрів за 
секунду. Температура повітря по області 21 — 26, по 
місту 23—25 градусів.

За даними Українського бюро погоди 14—15 червня 
передбачається мінлива хмарність, місцями коротко
часний дощ. гроза. Вітер північно-західний 7 —12 мет
рів за секунду. Температура повітря вночі 7—12. 
вдень 17—22 ірадусп.
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