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Повідомляє обласний ннаб 
Всесоюзного комсомольсьио- 
молодіжного суботннна, при
свяченого XI Всесвітньому фес
тивалю молоді, і студентів на 
Кубі.

Як ПІКО.)!) масовим був ком
сомол І С ЬК О-М О.'іОД І ж н н й су бит
ник у иаіпій області. В ньому 
взяли участь понад 225 тисяч 
юнаків і дівчат, 137 з полови-

СВЯТО
УДАРНОЇ ПРАЦІ

пою тисячі цієї арміі ентузіас
тів склали комсомольці.

Суботтшк вилився у справж
нє свято прані — на робочих 
місцях трудилися більше 73 ти
сяч чоловік, 970 КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ колективів.

По-удйрпому трудилися ком
сомольці і молодь .Ленінського 
району Кіровограда. Молоді 
червоиозорівпі виготовили па 
240 тисяч карбованців гірол\к- 
иії — більше, ніж планували.

З чесно доіримл.'їн слова 
номсомольсько-мол'одіжиі ко

лективи тракторних бригад №2 
та № 3 колгоспу «Дружба» І іо- 
воукраїнського району. На за
готівлі кормів вони виконали 
по дві змінні норми.

Всю продукцію найвищої 
якості із зекономленої енрони- 
іш випускали молоді робітники 
цеху № 3 Світловодського за
воду чистих металів. До тою ж 
змінне завдання вони перевер
шили на ЗО процентів.

Приклади ударництва за
реєстровані в усіх міських і ра
йонних штабах єуботника. 
24 черви» трудова юнь Кірово- 
ірадшиїп» виготовила додатко
во до плану продукції на 539 
тисяч карбованців У фонд фес
тивалю за попередніми підра
хунками буде перераховано 
158.5 тисяч карбованців іро- 
шей, зароблених цього дня.

ЗА ВИДАТНІ ЗАСЛУГИ
За видатні заслуги перед Бать; івщинокт, мужність і героїзм, 

виявлені трудящими міста в боротьбі проти гітлерівських оку
пантів, велику р«-ль у розі <-р гаї: пі всенародного партизансько
го руху в Білорусії в роки Велі неї Вітчизняної війни і на озна
менування ЗО річчя визволення Білоруської РсР еід німецько- 
фашиегєьких загарбників Мінську присвоєно почесне звання 
міста героя.

25 червня в столиці Білоруської РСР відбулось урочисте за
сідання Мінською міськкому партії і міської Ради народних 
депутати спільно з представник«:-ли партійних, громадських 
організацій, трудових ко'.ек лівів т військових частин Мінського 
гарнізону, присвячене врученню ...істу ордена Леніна j медалі 
«Золота Зірка».

.V залі зібралися '.■лепи і рана. дати в члени ЦК Компартії 
Білорусії, депутати Верховних Рид СРСР та БРСР, передови
ки виробництва, вчені, діячі ку.ьгурії, ветерани ленінської пар
тії, колішні секретарі підпільних обкомів і Мінського"міськко
му партії команді ри і комісари партизанських бригад, нпзиач- 
нї воєначальники, ветерани боїв ?а визволення столиці Радян
ської Білорусії від гітлерівських заіарбігиків.

Гарячою овацією, здравицями і.а честь КПРС, її ленінського 
Центральною Комітету, великого радянського народу зустріли 
присутні Генерал ідеї о секретаря І ЇХ КіІРС, Голову Президії 
Еєрхо.іиої Ради СРСР товарища „З 1 Брежнєва.

У президії урочистого засідання були член Політбгоро UK 
КПРС, міпі.'ір оборони СРСР Д. Ф. Устинов, кандидат у члени 
Полігб.оію UK КПРС, перший секретар ЦК Компартії Білору
сії П. М. Машеров.

На засіданні виступив з промовою товариш Я. 1. Брежнєв, 
-зустрінутий бурхлііьпмп, довіо ut спіхаіо'-нми оплесками.

Наприкінці своії промови товариш Л. І. Брежнєв оголосив 
Указ Президії Верховної. Ради СРСР «Про присвоєння місту 
Мінську почесного звання «Містс-гсроії».

У залі знову спалахнула довго не стихаюча овація, золи 
Леонід Ілліч Брежнєв грикріпия о прапора Мінська орден 
Ліпша і медаль «Золота Зїрк«» Він сердечно поздоровив ке
рівників Білорусії і Мінська, ветеранів війни, представників 
трудящих республіки .з високою нагородою

Промовці, які втупили па засіданні, .запевнили ленінський 
Цей гральний Комітет КПРС, його Політ бюро. Президію Вер- 
5 0ВН0Ї Ради СРСР. особисто . Ісє нЦа Ілліча Брежнєва в тому, 
що робітничий клас, («лгосппе гстялстіЮ. інтелігенція Білорусії 
будуть і далі свято береги) і виконувати великі лепівсікі запо
віти, з ще більшою наполегливістю впосптп свій вклад у при
множення могутності нашої соціалістичної Вітчизни.

З великим піднесенням учасники урочистого засідання прий
няли вітальний j пет Ііегтраті noxrv Комітетові КПРС. Президії 
Верховної Ради СРСР тораропеві Леоніду Іллічу Брежнєву.

(ТАРС).

ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

27 червня 1978 року о 18 годині 27 хвилин москов
ського часу в Радянському Союзі здійснено запуск 
космічного корабля «Союз-30».

Космічний корабель пілотує міжнародний екіпаж: 
командир корабля двічі Гспоіі Радянського Союзу 
льотчпк-кссмппавт ('РСР Негро Клнмук і космонавт- 
дослідні'К громадянин ПНР Мирослав Гермашсв- 
ськнй.

із запуском корабля «Союз-ЗО» продовжено дослід
ження космічного простору в мирних цілях, які про
водяться а програмою співробіїпшпва сінтеркосмос» 
спіліло Народною Республікою Болгарією, Угорською 
Народною Республікою. Німецькою Демократичною 
Рс< публікою. Республікою Куба Монгольською На
родною Республікою Польською Народною Респуб
лікою. Сбпїа’лістишіоїо Республікою Румунією, Сою
зом Ралянсу кпх Соціалістичних Республік і Чехосло
вацькою Соціалістичною Республікою

Відповідно до пі₽ї програми » березні 1978 року па 
боргу.. радянського науково-дослідного комплексу 
«Салют 6» — «Союз» був успішно зл>йг>кчшй м'жпя- 
родннй політ з участю громадянина ЧССР Новим 
вкладом в її віікогаппя є старт у космос представни
ка Польської Народної Республіки.

• Політ корабля «Союз-30» передбачає сгпкувл'нія з 
орбітальним науковим комплексом «Салют-6» — 
«Союз-29» і проведення на його борту спільних до
сліджень та експериментів з космонавтам)« Кова.т пи
ком та ївапчепковим, які працюють у космосі з 15 
червня 1978 року.

Бортові системи корабля ' Соют-30' працюють нор
мально, самопочуття космонавтів добре.

Товарнії’' Климу« і Гсрмавісвськин приступили до 
виконання програмі польоту.

Політ радянською і польського космонавтів па ра
дянському космічному кораблі, який проходить напе
редодні святкування дня відродження Польщі, — ще 

-А один ппиклад далі иную пснпіпіс” дружби і тісного 
спївообітпгптна між СРСР і ПНР.

ТИЖДЕНЬ МИРУ

г О л о с м
Близько 8 тисяч черво- 

нозорівців взяли участь 
в мітингах, присвячених 
Тижню миру, який про
ходить з ініціаіиви Укра
їнського комітету захис
ту миру. 22 червня на 
сійну змін в ливарних 
ковкого і сірого чавуну, 
другому і третьому ме
ханоскладальних, метиз- 
ною та інших цехах під
приємства лунали схви
льовані голоси молодих 
виробничників, форму
вальника Валерія Олефі-

Л О Д И X
ренка, свердлувальниці 
Ольги Тарандукової, 
електрозварника Олек
сія Попова, секретаря 
комсомольської органі
зації ковальсько-пресо- 
еого цеху Галини Кушні- 
рооої. «Ні — новій світо
вій війні! Хай панує мир 
на всій планеті!» — це 
бажання /лільйонів лю
дей нашої землі. І до 
них сьогодні приєднують 
свій голос тисячі /моло
дих заводчан «Червоної 
зірки».

Відбувся пленум обкому Компартії України, який розглянув заедания партійних організацій області по 
поліпшенню виховання молоді і посиленню партійного керівництва комсомолом у світлі положень, висне»є»ов 
і рекомендацій, викладених в промові Генерального секретаря ЦК КПРС. Голочм Поезидії Еєрхсєкої Ради 
СРСР товариша Л. І. Брежнєва на XVIII з’їзді ВЛКСМ, і лостаиови г.истопаасЕОго И 977 року) Пленуму ЦН Ком
партії України.

ИЩУ
ВИМОГЛИВІСТЬ

І ВІ АЛЬНІСТЬ
З доповіді першого секретаря обкому Компартії України 
Михайла Митрофановича КОБИЛЬЧАКА

©ТІЛЕННЯ в життя рішень XXV з’їзду партії, груднево- 
** то (1977 року) Пленуму ЦК КПРС, положень, висновків 
і рекомендацій, викладених у виступах Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І Брєжнєва під час поїздки в східні 
райони країни і в промові на XVIII з’їзді ВЛКСМ, сказав 
тов. Кобильчан, — головне, чим зараз живе країна, на 
чому концентрують свої творчі зусилля партія і еєсь 
радянський народ. У яскравій, глибоко аргументованій 
промові товариша Я І Брежнєва на XVIII з’їзді ВЛКСМ 
одержали дальший розвиток принципові положення 
XXV з їзду КПРС про шляхи вдосконалення комуністич
ного виховання молоді, підвищення ефективності су
спільного виробництва і якості усієї роботи з великою 
силою підкреслено значення творчої ініціативи трудя
щих. широкого поширення передового ДОСВІДУ дня 
здійснення завдань комуністичного будівництва, висвіт
лені актуальні питання зовнішньо-політичної діяльності 
КПРС та Радянської держави. Ця промова мас програм
не значення для діяльності всіх партійних, радянських, 
комсомольських і профспілкових організацій. Величезну 
мобілізуючу і організуючу роль у всій нашій творчій 
діяльності відіграють спогади товариша Л І. Брежнєва 
«Мала земля» і «Відоодження», які з такою величезною 
увагою і зацікавленістю вивчаються і обговорюються на 
пленумах партійних комітетів, зборах партійного активу, 
в первинних парторганізаціях і трудових колективах.

Керуючись цими документами, трудівники нашої об
ласті. як і всієї країни, ведуть наполегливу боротьбу за 
виконання завчань п ятирічки. Доповідач навоцить циф
ри. говорить про успіхи, яких досягло господарство на
шої області за два роки і п’ять місяців десятої п’ятиріч
ки Реалізовано понад план промислової продукції на 
50 мільйонів карбованців, введено в дію основних фон
дів на 430 мільйонів карбованців — понад 762 тисячі 
квадратних метрів житла, здійснено ряд важливих захо
дів, по дальшій інтенсифікації вдосконаленню управлін
ня і підрищеі-ню рівня організаиії сільськогосподарсько
го виробництва, послідоєно здійснюється широка со
ціальна програма.

Разом з тим ускладнення завдань комуністичного бу
дівництва вимагає від нас дальшого підвищення рівня 
керівництва розвитком економіки, а також цілеспрямо
ваної політичної, орі анізаторської і виховної роботи в 
масах. Зростання ролі партії, як керівної і спрямовую
чої сили радянського суспільства в умовах розвинутого 
соціалізму, обумовлює і дальше посилення партійного 
керівництва масовими організаціями трудящих, у тому 
числі комсомолом, функції і завдання якого також 
сб єніиено зросли і ускладнилися.

Гов. М М. Ксбильча« гоєорить, що партія завжди 
розглядала і розглядає керівництво комсомолом як най
важливіший обов’язок своїх організацій. Основні на
прямки цієї роботи в сучасних умовах визначені с рі
шеннях п тртійних з’їздів а також в постзновах ЦК КПРС 
«Про роботу Красноярск кої крайової партійно? органі
зації г о керівництву комсомолом». «Про 50-річчя ВЛКСМ 
і завдання комуністичного виховання молоді», приві
таннях Центрального Комітету партії XV. XVI XVII. XVIII 
з’їздам ВЛКСМ та інших документах. Кожна партійна 
ооганізація, кожен комуніст, вказується в постанові ЦК 
КПРС по Красноярській крайовій партійній організації.— 
повинні вєе.жати сєоїм поямим обов’язком неослабну 
турботу про комсомол про дальше підвищення його 
ропі в комуністичному будівництві. Ця ж думка черво
ною ниткою пройшла я матеріалах листопадового 
(1977 р.) Пленуму ЦК Компартії України який обговсоие 
питання «Про роботу партійних ооганізацій республіки 
по виконанню рішень XXV з'їзду КПРС про поліпшення 
комуністичного виховання молоді і посилення партійно
го керівництва комсомолом».

Ентузіазм, з нним меч одь нашої облдгті трудилась у 
переддень 60-річчя Всипного Жовтня 60-річчя встанов
лення Радянської влади на Україні. XVIII з’їзду ВЛКСМ І 
XXIII з’їзду комсомолу України досягнуті нею результа
ти показують, що вона «є лише правильно розуміє свої 
завдання, але й успішно в основному, з ними спопеляє
ться, говорить доповідач. 287 комсомольсько-молодіжних 
колективів 2400 молодих трудівників завдання перших 
двох років п’г-тиоічкн виконали по 7 листопада 19/7 ро
ку. Сьогодні 1620 молодих виробничників_працюють у 
рахунок 1979 року. Вони очолюють ювілейне змагання, 
є правофланговими руху за комуністичне сттилекня ДО 
праці. Добра слава йде про бригадира номсомольсько- 
мололіжного і-олектиЕу мовальсьно-поссооого цеху заво
ду «Червона зірка» Леоніда Аитеменка молодих механі
заторів і тваринниніЕ — Надію Олі'-'новнч — допрну 
Ульяновського бурякорадгоспу. Олену Донченко — трак
тористку колгоспу імені Фрунзе Комг.аннвсысого району. 
Володимира Гонтаря — помічника машиніста елеитроео- 
-•» Знам’янсьного лонсмо-ивчого депо та багато інших. 
І> ОЛОДИМИР Ілліч Ленін передбачав, що єкономі'ШЇ, 

соціально-політичні, витовні завдання, які мають ви
рішуватись ногим покол’ нням будівників комунізму, ви
магатимуть висе кої осеітм, глибокої ідейної переконанос
ті і моралі ної чистоти. У той же час він попереджав, 
що підходити до молоді треба «уміючи», радиє застосо
вувати форми і методи які близькі і ЗРОЗУМІЛІ їм Ці ж 
вимоги на XVIII з'їзді ВЛКСМ висловлені Леонідом 
Іллічем Брежнєвим, що е яскравим вираженням спадко
ємності ленінських ідей і послідовності куосу партії у 
комуністичному вихоганні підростаючого покоління. Ви
сокий рівень освіти молоді, широкий світогляд. Прг.гцен- 
кя дд творчої участі у »мробни і?1“ « громадсько-політич- 

( Днв. 2 стер ).
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ній діяльності обумовлюють і зростання вимог до іі 
виховання, до вдосконалення роботи комсомольських 
організацій, а відповідно і до удосконалення партійною 
керівництва комсомолом. Особливо актуальною є вимога 
XXV з’їзду КПРС про забезпечення комплексного під
ходу до.виховної роботи серед молоді. Необхідно зро
бити асе, щоб кожен молодий ленінець, кажучи словами 
Л&оніда Ілліча Брежнєва, став «...активним політич
ним бійцем, здатним не ділі проводити політику партії 
а вести непримиренну боротьбу з ворожою ідеологією».

Товариш М. М. Кобильчак відзначає творчий підхід 
Олександрійського і Знам’янсьного міськкомів, Доброве- 
личнівського, Олександрійського, Петрівського, Ленін
ського і Кіровєьно_о міста Кіровограда райкомів партії 
до складення і розробки таких перспективних комплекс
них плаиіа виховання різних катеїоріи трудівників, в то
му числі і молоді, які передбачають орган.мну взаємодію 
всіх засобів і напрямів ідеологічної роооти, координації 
діяльності громадських і державних організацій. Разом 
з тим Маловиснівський, Иоьомиргородсьний і деякі інші 
районні номітети парти до розробки комплексних планів 
поставилися формально, без душі, в результаті’ чого ці 
плани не конкретні, не є осноьию поточного планування 
і не контрольовані. «Словесна тріскотня, — говорив 
Леонід Ілліч, — особливо шкідлива при роботі з молоддю 
і з нею нам потрібно рішуче боротися».

Центральним завданням ідеино-політичного виховання 
МОЛОДІ Було і є вивчення теорій наукового комунізму, 
причому такого вивчення, яке, як підкреслював Л. І. 
Брежнєв на XVIII з ізді ВЛКСМ «...перетворюється в 
переконання, підкріплюється ділом», ь оОласті створено 
і вже оагато років діє струнка система політичної осьіти 
підростаючого покоління, за останиі п ять років у ній 
навчалось Близько 130 тисяч- /лолодих вирооничників. 
Майже на одну третину, порівняно з іУ/и роком, збіль
шилась кількість гуртків і семінарів. Але якщо погляну
ти на роботу по формуванню марксистсько-ленінського 
світогляду МОЛОДІ з позицій високих вимог дня, то слід 
визнати, що у цій важливій спразі є ще оагато упущень, 
а іноді і формалізму. Кожен третій молодки вирооиич- 
ник віком до ЗС років у нас ще не охоплений ніяким ви
дом навчання, теоретичний і методичний рівень окремих 
занять не еідпсвідеє вимогам дня, матеріал, котрий ви
вчається, слаос лов язується з актуальними проблемами 
життя країни, з конкретними завданнями трудових ко
лективів. В м. Кіровограді, Олександрійському, Новго- 
родківському, Маловисківському та інших районах на
вчання іноді ведеться без урахування специфіки моло
діжної аудиторії, часом бездумно повторюються про
писні істини, допускається механічне дублювання форм 
і методів, які склалися в системі партійного навчання, 
нерідко допускаються факти зривів і перенесень занять.

Щорічно в області змінюється до 20 процентів пропа
гандистів. В м. Кіровограді, Олександрівському, Мало
висківському ^Онуфріївському районах ця цифра до:яг- 

, рз в минулому році 29—36 процентів.
їй СЯ робота по ідейному загартуванню юьацтва, про
їв? дозжує товариш М. М. Кобильчак, може здійснюватися 
успішно лише на міцному фундаменті знань, які дають 
і^кола і вся система народної освіти. Відзначивши пози
тивний досвід шкіл Гайноронського і Знам’янського ра
йонів, а також ряду шкіл міст Кіровограда, Знам’янки і 
.Олександрії, доповідач зауважив, що у вирішенні зав
дань комуністичного виховання учнівської молоді ще 
Допускаються серйозні недоліки. В області ще немало 
шкіл, де відсутня глибоко продумана система ідейно-по- 

, лігичнего виховання школярів.
■і Серйозного поліпшення вимагає система виховної ро
боти серед студентів, учнів технікумів і професійно-тех
нічних училищ. Аналіз показує, що у вищих і середніх 
спеціальних учбових закладах ще не приділяють належ
ної уваги викладанню суспілоних дисциплін. Лекції з по
літичної економії і марксистсько-ленінської філософії 
нерідко читають викладачі, які не мають достатньої 
теоретичної і методичної підготовки.

Далі товариш М. М. Кобильчак зупиняється на мораль
ному вихованні підростаючого покоління і складовій 
частині програми формування нової людини — військо
во-патріотичному- і інтернаціональному вихованні. Не 
можна сказати, що проблеми в цій справі вже вирішені. 
Пезна частина молоді продовжує порушувати трудову 
і виробничу дисципліну, громадський порядок. Це свід
чить про те, що окремі партійні, профспілкові, комсо
мольські організації, адміністративні органи на місцях 
на вживають ефективних заходів по поліпшенню про
філактичної роботи, часом не дають належної оцінки 
фактам, що трапилися. Можливості посилення військово- 
патріотичного й інтернаціонального виховання, загарту
вання молоді в багатьох районах використовуються не 
повністю. Не відповідає сучасним вимогам рівень роз
витку військово-технічних видів спорту, особливо в 
Бобринецькому, Голованівському, Долинському, Пєтрів- 
ському, Ульяновському районах.

Важко переоцінити, продовжує доповідач, значення 
досвіду шкіл Згам'янського району в інтернаціонально
му вихованні. Ось уже десять років тут організовуються 
табори праці і відпочинку не лише для місцевих школя
рів, але й для ровесників з інших союзних республік. 
Ось уже дев'ять років з великою користю для молодих 
сільських механізаторів працює міжнародний клуб Кіро
воград — Толбухін. У цій справі потрібно і надалі актив
но використовувати соціалістичне змагання, традиційні 
зв'язки з трудовими колективами братніх республік, 
культурний обмін. Протиборство соціалістичної системи 
з прогнилим буржуазним способом життя, з «родими
ми» плямами капіталізму вимагають від нас високої 
пильності великої майстерності, наступальності, гнуч
кості в пропаганді радянського способу життя.

Дуже важливим для ідейно-політичного, морального І 
етичного виховання молоді є правильна організація віль

ного часу. У нас вже традиційними стали свята револю
ційної і трудової слави, першої борозни, врожаю, фести
валів художньої самодіяльності, вечори вшанування мо
лодих передовиків виробництва, конкурси по професіях, 
комсомольської пісні, дні колективного відпочинку моло
ді і т. д. Лише в MHHvr.oMy році в області проведено май
же дві тисячі свят трудової слави і понад і2 тисяч тема
тичних вечорів. У містах і селах діють понад 5 тисяч ко
лективів художньої самодіяльності, а яких оеруть участь 
близько 80 тисяч самодіяльних артистів, переважна час
тина яних — молодь, проте, зауважує доповідач, значна 
частина сільських будинків культури працює епізодично, 
ідейно-політичний і художній рівень вечорів, диспутів, 
конкурсів досить низький. Причина — нестача квамфі- 
козанил кадрів культосвітніх працівників. Особливо по
мітна вона в Знам’янському, Кіровоградському, Петрів- 
ському і Вільшанському районах. Партійні і радянські 
органи, комсомольські організації на місцях ще недостат
ньо займаються добором кандидатур для навчальних 
закладів культури.
І4 А підприємствах області, говорить товариш М. М. Ко- 

бильчак, сьогодні трудиться близько 135 тисяч мо
лодих виробничників Це велика сила, і партійним, проф
спілковим, комсомольським організаціям треба їі якнай
краще використовувати. Доброю школою вихозання мо
лодих трудівників є соціалістичне змагання, рух за ко
муністичне ставлення до праці.

Партійні комітети сьогодні мають багатий досвід роз
витку творчоі ініціативи й активності молоді, залучення 
її до соціалістичного змагання. Добрий приклад поцазус 
в цій справі партійна організація Олександрійського 
електромеханічного заводу. Тут комуністи активно під
тримують кожиу корисну ініціативу комсомольців. Зав
ком ЛКСМУ, адміністрація підприємства з участю парт- 
кому затвердили детально розроблене положення про 
змагання молоді, яким враховуються не лише виробничі 
досягнення, а й громадська робота юнаків і дівчат, під
вищення ними загальноосвітнього й ідейно-політичного 
рівня, шефська робота в школах і профтехучилищах.

В області набуло дальшого розвитку змагання комсо
мольсько-молодіжних колективів. Практика показує, що 
саме ці колективи сприяють більш швидкому професійно
му і моральному становленню молодої людини. Останнім 
часом помітно зросла кількість молодіжних колективів у 
металургійній промисловості, на підприємствах зв'язку, 
громадського харчування і побутового обслуговування 
трудящих. Але сам факт створення таких колентивів ще 
не є гарантією їх успішної роботи. Максимальна віддача 
досягається лише там, де партійні, профспілкові і комсо
мольські організації предметно займаються цими колек
тивами, надають їм конкретну допомогу. Так, наприклад, 
як це роблять на Світловодському заводі чистих металів, 
Кіровоградському заведі тракторних гідроагрегатів, в 
управлінні механізації будівництва комоінату «Кірово- 
градважбуд», у колгоспі «перше травня» Маловисківсько- 
го району.

Та, на жаль, окремі керівники, партійні і профспілкові 
організації недооцінюють ролі молодіжних колективів. 
Очевидно саме з цієї причини зменшилася кількість ком
сомольсько-молодіжних бригад у вугільнім та машинобу
дівній промисловості, на транспорті.

Останнім чесо/л, говорить тов. М. М. Кобильчак, 
утвердилася нова, дуже ефективна форма виховання в 
молодої зміни комуністичного ставлення до праці, ідей
ної переконаності, високих моральних якостей — на
ставництво. В області нині свій багатий професійний і 
життєвий досвід передають молодим близько 12 тисяч 
робітничих педагогів, кожні два із трьох молодих робіт
ників і колгоспників мають чуйних і уважних вчителів. 
Та все ж досягнутим не можна заспокоюватися. Рух на
ставництва вимєіає постійного і цілеспрямованого ке
рівництва з боку партійних, профспілкових і комсомоль
ських організацій. Слід добитися, щоб на підприємствах 
промислового і сільськогосподарського виробництва 
всі молоді виробничники мали наставників.

Далі доповідач зупиняється на завданнях дальшого 
вдосконалення трудового виховання молоді, підготовки 
учнів до трудової діяльності, свідомого вибору ними 
професії. Він підкреслює важливість у цій справі між
шкільних навче/ьно-виребничих комбінатів. Більшу заці
кавленість у пропаганді відповідних професій повинні 
проявляти колгоспи, радгоспи, будівельні організації, 
підприємства побутового обслуговування.

Доброю школою підготовки робітничої зміни є систе
ма профтехосвіти. Лише за два останніх роки профтех
училищами підготовлено близько 15 тисяч кваліфікова
них робітників. Партійними, профспілковими, комсо
мольськими організаціями проведена певна робота по 
поліпшенню матеріально-технічної бази училищ, підви
щенню якості навчання, посиленню виховної роботи се
ред учнів.

На жаль, є багато й недоліків. Окремі випускники учи
лищ погано знають техніку і технологію виробництва, 
негідно поводяться. Допускається неуважне ставлення 
окремих базових підприємств до потреб підшефних 
училищ. Не заьжди створюються належні умови для ор
ганізації і закріплення випускників ПТУ на виробництві. 
Міськкомам, райкомам партії, комсомольським органам 
слід взяти ці питання під постійний контроль.

Одним із важливих завдань, поставлених XVIII з’їздом 
ВЛКСМ, є участь молоді у винахідницькій і раціоналі
заторській роботі. Однак масовість її в новаторському 
русі в ряді галузей залишає бажати набагато кращого. 
Ще не використовуються на належному рівні палаци і 
будинки піонерів, станції юних техніків, технічні кабінети 
підприємств і організацій для розвитку дитячої техні-іноі 
творчості. Повільно розширюється мережа гуртків і клу
бів у школах, за місцем проживання, в піонерських та
борах. Слабо залучаються спеціалісти до роботи по роз
витку науково-технічної творчості робітничої, сільської, 
студентської та учнівської молоді.

Роки, що минули після XXV з'їзду партії, продовжує 
доповідач, збагатили партійні організації досвідом ке
рівництва комсомолом. Партійна турбота про молодих 
будівників комунізму проявляється повсюдно. Питання 
роботи з молоддю все частіше виносяться на розгляд 
партійних комітетів. Партійні працівники, керівники ра
дянських і господарських організацій систематично зу

стрічаються з комсомольцями і молоддю, беруть участь 
у найважливіших комсомольських заходах.

ііаргіині оріани надають великого значення роботі 
первинних цехових комсомольських організацій і кэ.-д~ 
сомольських груп, багато зро&или і роолить у вдоїло 
наленні сіруктури комсомольських організацій, раціо
нальнішій розстановці комсомольських сил на відниаі- 
дальних ділянках. Міськкоми, райкоми парти, первинні 
парторганізацн значно зміцнили склад комсомольських 
кадрів за рахунок молодих комуністів, J меюю підви
щення відповідальності комуністів, які працюють у ,юм- 
сомолі, широко застосовується заслуховування із пові
домлень на зборах, засіданнях партійних комітетів і ло
ро. Велику користь дають зустрічі секретарів, членів 
оюро обкому, міськкомів, райкомів парти з комсомоль
ським активом.

Доповіді»«- детально проаналізував роботу орденоносної 
комсомольської організації Мовоунраінсокиї и району. 
Стаоїльнии, дооре підіораний апарат райкому комситил/, 
високий процент партійності серед комсомольських ва
тажків дозволяють тут успішно вирішувати питання під
вищення ефективності виробництва, профорієнтації, 
ВИ і ну рулу неставництоа, ИИлОаанпН у <ИО/ІОД| ілнии..ої 
пока. И ДО ллюорооської Праці.

Свідченням високої о довір я молоді, виявом косої тур
боти про ріст авторитету єільсьнил г.омсомольсо..ил ор
ганізацій, ирагнениям до дальшої о п.данщенпн ецісіц,,,. 
HOCTI II роооти Є рішення про СТоОреппИ а нОЖКо.иу і иі- 
подарстві району комсомольсько-молодіжних ириі«д. зве
дення секретарів КОМСОМОЛЬСЬКИХ Оріанізац.и HU.uovrilB 

складу правлінь КОЛГОСПІВ, ООранНЯ Udl'u.oUX ІЗ Них 
заступниками голів колгоспів по рооогі з молоддю.

Однією з Нейслабших ділянок роооти оокому, МІСЬК
КОМІВ і райкомів комсомолу, зазначає тов. нооильчак, є 
контроль і перевірка виконання власних рішень. 
питанню мало уваги приділяють партійні комітети, ови
то з них не цікавляться глибоко, як ідуть справи а ком
сомольських організаціях, поверхово здійснюють керів
ництво ними.

Велика доля вини лягає і на обласний комітет комсо
молу. Иою бюро і відділи працюють ще слаоо, поіапо 
аналізують стан справ на місцях, займаються паперз- 
творчістю, адмініструванням, засідательською меі/ш- 
нею, не завжди виділяють головні напрями своє: діяль
ності. За останні роки обком, жоден міський, районный 
комітет комсомолу не узагальнили досвіду комсомоль
ської роботи.

Партійним комітетам необхідно передбачити і здійс
нити зеходи по вдосконаленню стилю роботи комітетів 
комсомолу. Треба допомагати їм знаходити основні лан
ки у розв язаьні висунутих завдань, доводити тіочигу 
справу до кінця, наполегливо виховувати у комсомоль
ських працівників предметність у роботі, скромність, 
самокритичний підхід, уміння долати труднощі.

Закінчуючи доповідь, тов. Кобильчак сказав:
— Дозвольте запевнити ЦК КПРС, ЦК Компартії Ук

раїни в тому, що партійні організації області, озброєні 
мудрими вказівками товариша Л. І. Брежнєва, рішення
ми листопадового (1977 р.) Пленуму ЦК Компартії ок
раїни, поліпшать стиль керівництва комсомольськими 
організаціями і зроблять усе можливе для того, щоб 
юнаки і дівчата еблгеті й далі самовіддано трудилися 
над виконанням рішень XXV з їзду КПРС, примножували 
свій вклад у здійснення великої програми комуністично
го будівництва в нашій країні.

З ВИСТУПІВ 
НА ПЛЕНУМІНА КОНКРЕТНІ ЗАВДАННЯ

ІЗ ВИСТУПУ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ПАРТІЇ 
І. М. УРИЦЬКОГО

Із 92 тисяч жителів Олек
сандрії майже половину ста
новлять молоді люди. Біль
ше третини всіх працюючих 
у промисловості, на тран
спорті, будівництві, в сфері 
обслуговування — молодь. 
Ось тому перед партійними 
організаціями стоїть невід
кладне завдання: всемірно 
поліпшувати керівництво 
комсомолом у справі кому
ністичного виховання юна
ків і дівчат. Насамперед ми 
прагнемо забезпечувати єд
ність ідейно-політичного, 
трудового і морального 
виховання підростаючого 
покоління, мобілізувати мо
лодь на вирішення питань 
господарського і культур
ного будівництва.

За останні п’ять років 
число комуністів, які пра
цюють у комсомольських 
організаціях, збільшилося 
вдвічі. Нині половина секре
тарів первинних комсомоль
ських організацій і майже 
третина групкомсоргів — 
комуністи.

Зустрічі членів бюро мі
ськкому партії з комсо
мольським активом, участь 
секретарів міськкому партії 
в роботі пленумів міськко
му комсомолу, секретарів 
первинних партійних орга
нізацій, керівників підпри
ємств, установ — у роботі 
комсомольських зборів до

помагає нам краще знати, 
чим живе молодь, спрямо
вувати її зусилля на вирі
шення конкретних завдань.

І молодь міста своїми ді
лами підтверджує те, що 
вона вірно розуміє ці зав
дання, прагне внести до
стойний зклад у виконання 
планів п’ятирічки. Досить 
сказати, що із шести тисяч 
комсомольців - виробнични
ків майже дві тисячі удар
ників комуністичної праці, 
всі 82 комсомольсько-моло
діжних колективи успішна 
виконують соціалістичні зо
бов’язання на честь 60-річ- 
чя ВЛКСМ.

Аналізуючи стан виховної 
роботи з молоддю, на зборах 
знтиву міської парторганіза- 
ції вели мову і про наші 
серйозні прорахункн. Зокре
ма йшлося про необхідність 
поліпшення роботи комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів у вугільній промисло
вості. Ми і раніше не раз 
відзначали, що у цій голов
ній галузі промисловості 
міста трудиться мало моло
ді. Але ні керівництво об'єд
нання «Олександрілвугілля», 
ні партійні організації не 
надавали цьому значення. 
Нині ж, коли робота шахт, 
брикетних фабрик ускладни
лась, гостро відчувається 
нестача кваліфікованих кад
рів. І те, що було упущено в 
минулі роки, нині надолужи
ти важко, а накреслені захо
ди дадуть результат значно 
пізніше.
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З ВИСТУПІВ НА ПЛЕНУМІ
Або інший факт. У капі

тальному будівництві, пояс
нюючи невиконання планів, 
керівники цих організацій 
посилаються в першу чергу, 
на нестачу робочої сили'. 
Партійні і радянські органи 
вживають заходів, аби по
слати людей на будови з 
промислових підприємств. А 
коли а міськкомі парти за
питали керівників будов, як 
вони використовують мож
ливості профтехучилищ, ЯК 
працюють з їх випускника
ми, то у відповідях просад
жувалася думка: «Це, мов
ляв, теж кадри, але нам по
трібні такі, котрі вже років 
5—10 пропрацювали на бу
дові». 1

Доводиться переборюва
ти такі настрої-і перекону
вати окремих керівників у 
тому, ЩО турбота про нашу 
зміну — таке ж важливе 
питання, як_і..виконання пла
нів.

ЩОБ РОСЛА ДОСТОЙНА ЗМІНА
ІЗ ВИСТУПУ ПЕРШОГО 
СЕКРЕТАРЯ
СВ1 і ЛОВОДСЬКОГО 
МІСЬККОМУ ПАРНІ 
В, М. СІДУНА

ЗА ПРИНЦИПОМДОВІР Я .1ВИМОГЛИВОСТІ
ІЗ ВИСТУПУ ПЕРШОГО 
СЕКРЕТАРЯ 
НОВОУКРАЇНСЬКОГО 
РАЙКОМУ ПАРТИ
А. М. ЛИТВИНА

Виконуючи завдання 
комуністичному вихованню 
молоді і партійному керів
ництву комсомолом, які ви
пливають із промови това
риша Л. І. Брежнєва на 
ХУіІІ з’їзді ВЛпСМ і матері
алів листопадового (1У// р.) 
Пленуму ЦК. Компартії Ук
раїни, партійні 
району дбають насамперед 
про зміцнення 
комсомольських ватажків. У 
січні нинішнього року на 
звітно-виборних зборах кол
госпів усі секретарі комсо
мольських організацій об
рані членами правління. А 
в дванадцяти господар
ствах — заступниками голів 
колгоспів по роботі з мо
лоддю.

Партійні організації на ці 
посади рекомендували підго
товлених людей, які мають 
досвід комсомольської роио
ти, мають хороші знання з 
питань сільськогосподар
ської економіки. Таке рішен
ня продиктоване життям, 
вимогами сьогодення, коли 
на всіх ділянках народного 
господарства все □ невнені- 
ше заявляє про себе молодь.

Дальше підвищення пар
тійного керівництва комсо
молом нерозривно пов’язане 
із зміцненням партійного 
ядра о первинних організа
ціях. Майже 70 процентів 
секретарів комсомольських 
організацій — це молоді ко
муністи. значно поліпшився 
відбір і прийом у партію мо
лодих виробничників. Остан
ні два роки серед приинягих 
в члени КПРС комсомольці 
складають 72 проценти.

Партійна організація ра
йону з високою відповідаль
ністю ставиться до оцінки 
роботи Новоукраінської ор
деноносної комсомольської 
організації, даної в доповіді 
товариша В. В. Щербицько- 
го на листопадовому (ТУ/і р.) 
Пленумі ЦК Компартії Ук
раїни. Ця оцінка зобов’язує 
надавати ще більшу прак
тичну допомогу молоді в 
зміцненні і примноженні 
трудових традицій. Ми по
стійно дбаємо про поширен
ня досвіду підготовки пта- 
ловської зміни. Адже лише 
за останні два роки в хлібо
робську сім’ю колгоспу ігле- 

а ні XX з’їзду КПРС прийшли 
сорок два вихованці місце
вої Комишуватської школи. 
Випускники учнівської ви
робничої бригади складають 
половину колективу механі
заторів тракторної бригади 
О. 8. Гіталова.

У районі — кожен другий 
механізатор віком до трид
цяти років, кожен третій з 
них — комсомолець. І ни
нішнього року механізатор
ськими професіями оволоді
вають майже п’ятсот хлібо
робів.

Минула районна комсо
мольська конференція по
становила до кінця де
сятої п’ятирічки в кожно- 
му господарстві створити 
комсомольсько - молодіжні 
тракторні бригади. Здійс
ненню цього особливо бу
демо сприяти ми, комуністи.

по

організації

авторитету

Однією із І оловних 
ших туроот — є зміцнення 
партійного ядра в комсомо
лі. За останні п ять років 
число членіз і кандидатів в 
члени КіїНС тут зоїльшило- 
ся в півтора раза.

Постійна увага до підбо
ру, розстановки і виховання 
комсомольських кадрів пар
тійні організації поєднують 
з підвищенням вимогливості 
до них. гіа засіданнях гіарт- 
коміз виробничого об єд
нання «Дніпроенергобудін- 
дустрія», колгоспу імені 
Мданова, наприклад, систе
матично заслуховуються ін
формації, звіти комуністів, 
які працюють у комсомолі. 

ип..ліичне значення НаДаЄ 
партійна організація трудо- 
во..іу вихованню глилиді, 
здійснюючи його у нероз
ривному зв’язну з ідейним 
загартуванням. Виконуючи 
постанову ЦК КГІРС і еадн 
friiHicrpiu Сг'сР «Про даль
ше удосконалення навчан
ня, виховання учнів загаль
ноосвітніх шкіл і підготовки 
їх до праці», партійні орга
нізації шкіл і ряду піднри- 
t MCIU-Шефі в рОзрООИЛИ і 
здійснюють заходи по поліп
шенню профорієнтаційної 
роиоти, створенню навчаль
них цехів і дільниць, лпніх 
таосрів пращ і відпочинку 
ь колгоспах.

«ядчутну допомогу в по
ліпшенні трудового вихован
ня школярів надає між
шкільний навчальгТо-вироб- 
ничии комбінат у селі і'лин- 
ському, яким діє вже чотири 
роки.

не послабляємо увагу до 
виховання молодих вироо- 
HWHhHKiB оезписередньо в 
трудових колективах. Цю 
роооту ведуть понад вісім
сот Наставників, серед яких 
— ветерани війни і праці, 
делегати партійних з’їздів, 
представники трудових ди
настій.

па заводі чистих металів, 
вирооничи.иу об’єднанні
«щніпроенергобудіндуш рін», 
в колгоспах імені зіеніна та 
інших широко практикують 
урочисте посвячення милбді 
u рооїтники і хлюороби.

Дієвим засобом, справж
ньою школою виховання є 
рух за комуністичне став
лення до праці. Понад 
ШІСТЬ тисяч комсомольців і 
молоді беруть участь у бо- 
ротьиі за звання ударника 
комуністичної праці і 2230 
із них завоювали його. За 
ініціативою комсомольсоко- 
молодіжної бригади пла
вильників заводу чистих ме
талів, очолюваної молодим 
комуністом М. Петровим, в 
місті і районі широко роз
горнувся рух під девізом: 
«План трьох років л ятиріч- 
ки — до першої річниці 
Конституції СРСР1» Нині 
вже 14 бригад, понад 700 
молодих трудівників вико
нали ці зобов язання, а іні
ціатори працюють в раху
нок 1980 року.

па

НА ВІСТРІСТАНОВЛЕННЯ
13 ВИСТУПУ СЕКРЕТАРЯ 
ВУЗЛОВОГО ПАРТКОМУ 
СТАНЦІЇ ЗНАМ’ЯНКА 
М. і. ЗАСИЛАШКА

ри масових професій заліз- 
, ничного транспорту. Нині 

маємо вісімнадцять комсо
мольсько-молодіжних колек
тивів, в котрих об’єднано 
переважну більшість комсо
мольців. У таких колекти
вах, як правило, міцніє тру
дова дисципліна, вони пер
шими підтримують патріо
тичні почини та ініціативи 
старших, виступають зі 
своїми.

- На підприємствах вузла 
створені умови для даль
шого розвитку технічної 
творчості молоді, участі її у 
впровадженні і використан
ні останніх досягнень науки 
і техніки. Цей потяг молоді 
підтримує партійна організа
ція. 70 молодих раціоналіза
торів і винахідників подали 
цього року по 2 — 3 і більше 
пропозицій, спрямованих на 
поліпшення ефективності і 
якості роботи.

Становленню молодих ро
бітників значною мірою 
сприяє розвиток наставни
цтва, 470 найбільш автори
тетних ветеранів партії і 
праці, кадрових робітників, 
майстрів передають свій 
багатий професійний досвід 
юнакам і дівчатам. Вузло
вий партком у березні цьо
го року провів зліт настав
ників, на якому підсумували 
набутий досвід та визначи
ли дальші шляхи розвитку 
наставництва.

У промові на XVIII з’їзді 
ВЛКСМ товариш Л. І. Бреж
нєв відмітив, що однією із 
вирішальних ділянок бо
ротьби за ефективність і 
якість в народному госпо
дарстві є поліпшення робо
ти транспорту. Вузловий 
партком, партійні організа
ції, виконуючи це завдання, 
турбуються про активну 
участь молоді в соціалістич
ному змаганні.

У нас склалася певна си
стема шефських зв’язків 
провідних підприємств зі 
школами міста, технічним 
училищем, котре готує кад-

ЗА ПРИКЛАД УДАРНИКИ
ІЗ ВИСТУПУ ДИРЕКТОРА 
ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 
В. І. КАРЛЕНКА

Поліпшення партійного 
керівництва діяльністю ком
сомолу, підвищення актив
ності і авангардної ролі мо
лоді на виробництві 
сходить 
парткому 
Еоду. Ми 
но, де

комсомоль- 
бригаду 

з їзду

ліпшення роботи по вихо
ванню у підростаючого по
коління глибокої ідейноі 
переконаності, вірності ле
нінським заповітам, високої 
комуністичної моралі, ак
тивної життєвої позиції. Не
оціненне значення для ви
рішення цього завдання 
має вивчення суспільних 
наук і виховання студентів 

у процесі навчаьня. Ми 
маємо тут певні успіхи, 
але хвилює те, що при ви
сокому загальному процен
ті успішності майже трети
на студентів денної та ще 
більше — вечірньої й заоч
ної форм навчання — із су
спільних наук мають лише 
задовільні оцінки. Тому де
які студенти не вміють дати 
правильну оцінку явищам і 
процесам, що відбуваються 
в світі.

Партійний комітет, ректо
рат інституту вважає' необ
хідним посилити роботу по 
розвитку у студентів висо
кої громадянської відпові
дальності за якість навчан
ня, за оволодіння обраною 
спеціальністю. Наші випуск
ники повинні не тільки 
досконало зиати свою про
фесію, але бути високоідей
ними людьми, політичними 
бійцями партії.

не
з порядку дня 
та керівництва за
прагнемо повсюд- 
працює молодь,

утвердити атмосферу удар
ництва, творчості, товарись
кої взаємовиручки. За при
клад ставимо 
сько-молодіжну
делегата XVIII 
г»ЛП.СМ, комуніста Леоніда 
Артеменка. Не одразу при
йшов успіх до колективу, 
впевненість у своїх силах. 
Пошук, випробування і по
милки передували тому, 
дню, коли хлопці бриіади 
змогли виступити з цінним 
почином по економії і бе
режливості. Партком схва
лив його. Задум молодих 
штампувальників, підкріпле
ний конкретними розрахун
ками, виявився результатив
ним. Сьогодні на трудово
му 
червень 19/9 
номлено 
рахунок 
сяти.

Юнаки 
беруть активну 
громадсько -

календарі • бригади — 
року, зеко- 

31,7 тонн металу в 
обіцяних п’ятде-

і‘дівчата заводу 
участь і в 

політичному 
житті підприємства та міста. 
Нині 156 членів ВЛКСМ об
рані до місцевих комітетів 
профспілки, 15 — депутата
ми міської і районної Рад 
народних депутатів. За ос
танні два роки на керівні 
інженерно-технічні посади 
висунуто 46 комсомольців. 

Разом з тим у роботі з 
молоддю є й серйозні не
доліки. На заводі ще велика 
плинність кадрів, допускаю
ться випадки порушень тру- 
дозої дисципліни. Над вирі
шенням цих питань і пра
цюємо разом з комітетами 
комсомолу.НЕ ЛИШЕЗНАВЦЕМ...
ІЗ ВИСТУПУ РЕКТОРА 
КІРОВОГРАДСЬКОГО 
ІНСТИЇУТУ 
сільсько. 
ГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
Г. Р. НОСОВА

АГІТУЄМОЗА ПРОФЕСІЮ
ІЗ ВИСТУПУ БРИГАДИРА 
МОН ІАЖНИКІВ ТРЕСТУ 
«К1РОВОІ РАДМІСЬКЬУД» 
11. П. ТКАЧЕИКА

На минулих засіданнях 
партійного бюро тресту ми 
розглядали питання про 
роль комітету комсомолу в 
мобілізації комсомольців і 
молоді на виконання планіа 
і соціалістичних зобов я- 
зань, про ьавчання буді
вельників у вечірніх шко-’ 
лах, про розвиток настав
ництва тощо. Це дало пози
тивні результати. І Іо-перше, 
багато комсомольців пра
цює лід девізами «П яти- 
річці якості — робітничу га
рантію!»' «План трьох років 
П'ЯТИРІЧКИ --- ДО рІЧНИЦІ 2ТО-
вої Конституції СРСгЧ», 
«Планове завдання — мен
шим складом!», «Працюва
ти без відстаючих!»

Та все ж ще нйзька дійо- 
вість соцзмагання, недопра
цьовує штаб «Комсомоль
ського прожектора», в гру
пах нерегулярно проходять 
комсомольські збори.

Окрім того, адміністрація 
тресту і будівельних управ
лінь по-справжньому ще не 
займається закріпленням 
кадрів на будовах. В окре
мих бригадах мало турбую
ться про поповнення із тех
нічних училищ. У зв'язку з 
цим ми, будівельники, пла
нуємо частіше бувати в 
школах, училищах, пропагу
ватимемо свою професію.РОСТИТИ ПОПОВНЕННЯ ХЛІБОРОБІВ
ІЗ ВИСТУПУ СЕКРЕТАРЯ 
ПАРТКОМУ КОЛГОСПУ 
ІМЕНІ ХХУ З’ЇЗДУ КПРС 
ОНУФРІІВСЬКОГО РАЙОНУ 
М. І. СОКУРА

вчитисяУ ПАРТІЇ
із ВИСТУПУ ПЕРШОГО 
СЕКРЕТАРЯ ОБКОМУ 
КОМСОМОЛУ 
О. О. СКІЧКА

Як дооре турботлива ма
ти, парня росіигь і виховує 
свою зміну — Гкомунісіичну 
Спілку Молоді. Ми щоден
но відчуваємо іі турооіу, її 
направляючу руку. І іерв- 
конливим свідченням цьому 
є постанови цк КІ ІНС у пи
таннях роооіи з молоддю, 
листопадовий (19// pj пле
нум ЦК компартії України, 
нинішній пленум оокому 
партії. Вірний помічник 
КІ іґС, її надійний резерв—• 
Ленінський комсомол, як і 
завжди, сьогодні ділом до
водить вірність заповітам 
Великого леніна, під муд
рим керівництвом партії ра
зом зі старшим поколінням 
примножує славу і могут
ність люЬимої Батьківщини, 
У труді, в навчанні, в гро
мадському житті молодь 
області вчиться у комуністів, 

У період ПІДГОТОВКИ до 
60-річчя ленінського КОЛІсО- 
молу на заводах і оудаьах, 
на полях і ціермах, а учио- 
вих закладах піроьоградщи- 
ни розгорнувся рух: «оїд 
Ь0-річчя великої и Жовтня 
ДО oU-ріЧЧЯ ВИНОМ — удар
ними комсомольськими 1еМ- 
пами!» 4Ы) комсомольсько- 
молодіжних колективів до
строково виконали свої со
ціалістичні зоооь лзання, по
над 1,э ТИСЯЧІ КОМСОМОЛЬЦІ» і 
молоді нині працюють в ра
хунок року.

Трудовим ентузіазм, по
чуття відповідальності сіль
ських комуністів за успішне 
виконання завдань л ятиріч- 
ни оеруть за приклад спіл
чани юсподарств ооласті. 
Комсомольці і молодь села 
взяли шеціство над вирощу
ванням високих врожаїв ку
курудзи і цукрових оурлыв 
на площі Оільше 2и тисяч 
гектарів, «посівам — зраз
ковим догляд, жнивам — і о- 
товністьі» — гнд цим лозун
гом молоді трудівники села 
працюють ювілейного року. 
1 слово у них не розходи
ться з ділом. Готуючись до 
косовиці ранніх зернових 
культур, комсомольські ор
ганізації вже укомплектува
ли понад х тисячі комоаино- 
ііих, тракторних та автомо
більних екіпажів.

Зрозуміло, що будь-яким 
трудовим досягненням спри
яє велика колітна рооига 
комітетів комсомолу під ке
рівництвом партійних орга
нів. Цю важливу роооту об
ком комсомолу намагається 
спрямувати відповідно на
станов XXV з’їзду кііг'Сгіро 
комплексний підаід до вихо
вання трудящих, досипаю
чись єдності ідеино-іюлітич- 
ного, трудового і морально
го впливу на різні категорії 
молоді, идалою формою та
кої єдності є Ленінський за
лік «Рішення XXV з'їзду 
tiliPC — у життя!» В ході за
ліку в Бобринецьній район
ній комсомольській органі
зації, наприклад, наридало
ся ряд цінних починань і 
ініціатив. Авторами їх стали 
учасники заліку, котрі у 
свої особисті комплексні 
плани внесли високі зобов’я
зання.

На пленумі справедливо 
прозвучала критика на ад
ресу комітетів комсомолу 
за недоліки в організації 
соціалістичного змагання, 
за зменшення кількості 
комсомольсько - молодіж
них колективів у вугільній 
промисловості, на будів
ництві, транспорті.

Цілком справедливі за
уваження були висловлені 
щодо роботи обкому ком
сомолу по підбору, розста
новці і вихованню комсо
мольських кадрів. Це пи
тання було обговорено на 
розширеному засіданні бю
ро і останньому пленумі об
кому. Вживаються конкрет
ні заходи для виправлення 
становища.

У рік 60 річчя Ленінсько
го комсомолу кожна ком
сомольська організація, ко
жен комітет гримає серйоз
ний екзамен перед партією 
на вміння творчо втілювати 
в життя її накази і плани, 
вміло і ефективно здійсню
вати виховання молоді. Ко
лективним звіюм комсо
мольців області перед пар
тією нині є широка підго
товка юнаків і дівчат облас
ті до ювілею комсомолу.

парткому розробляє умови 
трудового суперництва, а 
при визначенні переможців 
серед усіх працюючих обо
в'язково окремо називаю
ться імена кращих молодих 
виробничників. Імена моло
дих передовиків оголошує
мо також на комсомоль
ських зборах.

Заходи морального і ма
теріального стимулювання, 
тісний зв’язок з місцевою 
школою, робота наставників 
сприяли тому, що протягом 
п’яти років 57 випускників 
залишилися працювати в 
колгоспі, за два останні ро
ки 22 юнаки після служби в 
Радянській Армії поверну
лися працювати в рідне 
село.НЕ РОЗЛЮБИЛИ ЗЕМЛІ
13 ВИСТУПУ голови 
ВИКОНКОМУ ТРОЯНСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
народних Депутатів 
Я. К. ШКУРОВСЬКОЇ

Гарні у нас поля нині. Ко
лоситься пшениця, зелений 
лист цукрових буряків укрив 
землю. Йдеш і думаєш, що 
працювали тут молоді трак
тористи Вячеслав Бердо, 
Володимир Могиленець, Во
лодимир Білоус, Володимир 
Григорчак, Анатолій і ижко. 
Серед них і ті, хто недавно 
демобілізувався з рядів Ра
дянської Армії. Не розлю
били землі — прибули на 
підмогу батькам своїм ви
рощувати хліб. Комсомоль
ці, молодь села не тільки 
плекають врожаї, господа
рюють на полях і фермах. 
Активну участь беруть вони 
і в громадському житті. Од
носельчани виявили високе 
довір'я комсомолці Тамарі 
Усатюк — ветфельдшеру, 
обравши її депутатом об
ласної Ради народних депу
татів. Тамара достойно несе 
почесну місію, вникаючи в 
господарські справи кол
госпу, підтримуючи постій
ний зв'язок із виборцями. 
Ще 12 юнаків і дівчат є де
путатами місцевої Ради на
родних депутатів Юнь села 
нині — опора партійної ор
ганізації, виконкому Троян
ської Ради народних депу
татів у боротьбі за село ви
сокої продуктивності праці, 
високої культури і зразко
вого порядку.ФОРМИІ МЕТОДИ — В КОМПЛЕКСІ
ІЗ ВИСТУПУ ДИРЕКТОРА 
РАДГОСПУ 
«МАР ЯНІВСЬКИИ» 
МАЛОВИСКІВСЬКОГО 
РАЙОНУ
О. Я. ШАТНОҐО

Партійна організація рад
госпу спрямовує виховну 
роботу так, щоб в комплек
сі використати різні форми 
і засоби ідейного впливу на 
підростаюче покоління. В 
цьому плані багато зробле
но для поліпшення навчаль
ного процесу, зміцнення 
навчально-матеріальної ба
зи школи. Радгосп минуло
го року закінчив будівни
цтво нової школи. В ній об
ладнано класні кімнати су
часним інвентарем, для 
майстерень закуплено вдо
сталь метало- і деревооб
робних верстатів. До послуг 
учнів віддалених населених 
пунктів — колгоспний авто
бус, інтернат. Для вчителів 
поблизу збудовано 16-квар- 
тирний житловий будинок. 
У новому навчальному році 
вступить в дію спортивний 
комплекс. Біля школи збу
довано лікарню-профілак- 
торій з водолікарнею. Гака 
турбота паргкому, профко
му, дирекції радгоспу про 
школярів — наш розраху
нок на те, що вона послу
жить закріпленню молоді 
на селі.

На останньому Всесоюз
ному форумі комсомолу 
країни товариш Л. І. Бреж
нєв, торкаючись проблем 
сільського господарства, 
підкреслив, що піднесення 
його ефективності без ак
тивної участі молоді немож
ливе. Цю настанову партій
на організація колгоспу 
сприймає, як керівництво 
до дії. І серед працівників 
усіх професій у нас на пра
вому фланзі соціалістич
ного змагання йдуть молоді

Листопадовий (1977
Пленум ЦК Компартії 
раїни особливо підкреслив виробничники. Комітет ком- 
необхідність дальшого по- сомолу під керізництзом
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„Зірка“— 
„Кристал“— 
0:0

Звітний поединок був 
принциповим. «Зірка» і 
«Кристал» у своєму активі 
мали однакову кількість 
очок — по двадцять шість, 
різницю забитих і пропуще
них м’ячів — 24—9, по оди
надцять перемог, і знаходи
лися поруч у турнірній таб
лиці (на третьому і четвер
тому місці). Суперники дав
ні знайомі. Матчі між ними 
завжди проходять цікаво, 
напружено. Так було і на 
цей раз. В цьому перекона
лися уболівальники, що за
повнили трибуни стадіону 
«Зірка». Господарі відразу 
заволоділи ініціативою. За
грозливі моменти виника
ють біля воріт, гостей, які 
захищає Анатолій Новиков. 
На дев’ятнадцятій хвилині 
мав можливість відкрити 
рахунок Валерій Самофа
лов, але його удар не досяг 
цілі. Через дві хвилини він 
же знову не зміг добитися 
успіху. Треба віддати на
лежне гостям. Вони вміло 
захищались і сміливо боро
лися за кожний м’яч.

Після відпочинку кірово- 
градці дещо зменшили 
свою активність. Цим ско
ристалися гравці «Криста
ла». Всередині другого тай
му лише верхня переклади
на воріт врятувала «Зірку» 
від гола.

Контратаки наших земля-

ків були гострими, але ре
альні можливості для взят
тя воріт не використали 
Олександр Алексєєв, Юрій 
Касьонкін. фінальна сирена 
арбітра судді республікан
ської категорії Здислава 
Орловського з Івано-Фран
ківська пролунала, коли на 
світловому табло так і зали
шилися два нулі. Команди 
записали по одному очку, і 
як і раніше знаходяться 
у першій п'ятірці другої 
української зони.

Результати інших матчів: 
«Атлантика» (Севастополь)— 
«Говерла» (Ужгород) — 2:1, 
«Кристал» (Херсон) — СКА 
(Львів) — 1:0, «Старт» (Ти
располь)— «Поділля» (Хмель
ницький) — 1:0, «Торпедо.. 
(Луцьк) — СКА (Київ) — 1:0. 
«Авангард» (Роено) — «Спар 
так» (Житомир) — 2:0, «Бу
ковина» (Чернівці) — «Шах
тар» (Горлівна) — 4:0. «По
ділля» (Хмельницьким) — 
«Новатор». (Жданов) — 1:0, 
«Говерла» (Ужгород)—«Суд
нобудівник» (Миколаїв) — 
1:0. СКА (Львів) — «Старт» 
(Тирасполь) — 1:0, «Дніпро» 
(Черкаси) — «Атлантика» 
(Севастополь) — 1:0. «Крив
бас» (Кривий Ріг) — «Десна» 
(Чернігів) — 2:0. «Колос» 
(Нікополь) — «Фру нзенець. 
(Суми) — 1:0, «Металіст»
(Харків) — «Локомотив» (Він 
ниця) — 1:0.

Наступний тур — завтра. 
«Зірка» на своєму стадіоні 
приймає «Атлантику» з міс- 
та-героя Севастополя. Матч 
розпочнеться о вісімнадця 
тій годині ЗО хвилин.

В. Ш А ВАЛІН.

К і ро iso г р гід <• к вс е
професійне торгоївелміс У'іввлмще

ПРИ плие УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

до груп з дворічним строком навчання по підго* 
тсвні

продавців продовольчих товарів, 
продавців промислових товарів;
до іруп з річним-строком навчання — - 
ионтролерів-касирів промтоварів, 
коїпролсрів-касирів продтоварів, 
продавців промислових товарів, •
продавців продовольчих товарів.
ПриПм.иоть без екзаменів юнаків і дівчат, що за

кінчили 8. 9, 10 класів, і звільнених у запас воїнів 
Радянської Армії.

Учнів забезпечують стипендією в розмірі 32 карбо
ванців на місяць, а звільнених у запас воїнів — 
60 карбованців Стрск навчання для тих, що закінчи

ли 8 класів, — 2 роки, 10 класів — 1 рік Час навчан
ня зараховується до загального трудового стажу.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, характеристику, свідоцтво про народ
ження (копія) або паспорт (пред’являють особисто), 
документ про ссв'ту, довідку з місця проживання, 
медичну довідку (фортла № 286), три фотокартки 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 травня по 15 серпня. 
Початок.заняіь з І вересня.

Адреса училища: 316012. м. Кіровоград, аул. Ваги- 
лини, 5. їхати до училища автобусами №№ 5, 20, 29 
або тролейбусами №№ 2, 4, 5 до зупинки «Швейна 

фабрика».
ДИРЕКЦІЯ.

Олецсаидріііське середні» яіісвлее 
ііірофесіііно-техиі’іііе учн.іпще № 7 
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Будинку культури. (К-д на 
Республіканське телебачен
ня). 19.00 — Вісті. 19 30 — 
«Новішії кіноекрана». 20.15
— -На добраніч. літи!» 31.00
— -Час- 21.30 — Телефільм 
«Крах інж< нерп Гяріпа» 
4 серія. 22.35 — Чемпіонат 
СРСР з кінного спорту. По 
закінченні — новини.

29 ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.0р — 

«Мас». 8.45 — Гімнастика. 
9.05 — «Баранків та його 
друзі». Зустріч з письмовни
ком В Медвсдєвпм та його 
героями. 9.35- Фільм -Крап
ля в морі». 10.40 — «Золоті 
Зіпни України». 10.55 — Те
лефільм «Киях іванчісрз Га- 
ріпа». З серія. 12.00 — Для 
школярів. «П'ята трудова».
12.30 - Грає оркестп народ
них інструментів 13 15 —. 
Художній Фільм (К л). 16 00
— «На допомогу ябітупієп- 
тямь. 16.30 — «Шляхом до 
щастя». 17.00 - Музичний 
фільм. 17.30 - «Весела аре
на». Дитяча ниркова студія 
18.00 — Повніш. 18.15 — До 
національного свята Канади
— Дня їх '.’".те;і.чюсті. ііро- 
гпяма тс.тобя'тспня Канади.
19.30 — До 60 -річчя Ленін
ського комсомолу. ФІЛЬМ 
«Ну й молодь'» 21.00 — 
«Час» 21.30 — -Завжди пре
м'єра». Про творчість на
родного артиста СРСР. ла
уреата Ленінсько* і Держав- 
мої ннемій. Гсиоя Соціаліс
тичної Праці. диригента 
Є. Мравияського.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 — 
Новини. 10.10 — Для школя
рів. «Старти падІІЬ. 10.40 — 
«Золоті Зірки України». 
10.55 —Телефільм «Крах ін
женера Гаріна». З сепія. 
12.00 — Дня школярів. • П’я
та трудова», 
оркестр 
ментів. ____
фільм. (К-д). 16.30 — 
старти». 17.15 — «і:.. ____
в; х н'ятнпічкн». «Бнигяднигі

12.30 — Грає 
народних інегру- 
13.15 — Художнії) . . «Веселі

11а будо- 
підшід» 18 00 — .'бберїшрі'о: 
алкоголізм!» 18 30 — Скікне 
чоловічий народний хор 
Гайворонеького районної о

ЗО ЧЕРВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00— 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Цирк* — дітям. 9.35 
— Фільм «Ну й молодь!» 
11.05 — Телефільм «Коах ін- 
іп-.к-чнра Гаріна». 4 серія. 
12.10 — Фільм-балет -Лісова 
пісня». 13 10 - X'д. Фільм
іК-д) 15.50 — Для дітей. <Со 
нечь’о». 16 20 — «Народні та 
лавти» 16.50 — Док. тс.пе- 
гіс.чьп «Там де пройде БАМ» 
17.15 — «Немає таємниць у 
маіістрів-- Телевізійний кон
курс самбайнопів Допетіп- 
ви. 18 00 — 
!К-д); 18.15

1 ти-тів балету, 
повограліилпя 
(К-д). 19 10 -
(К.-д). 19.3.5 — 
панські
- Час».
у.истевтв». 
ка СРСР

ДРУГА
Новини.' 
пі я та 
ппогрес». 
обрії села 
Кіровпгпадіцпиі». 
Рее.публік’п»’ськс 
нл) 11 05 
інженера ___
12 10 — ФІльм-бзлст «Лісова 
пісня». 13 10 — Худ. фільм. 
ЇК-д). 15.30 — Науково по
пулярний фільм «Найлов 
піиіі екзамен». 16.30 — «Мо 
сива і москвичі». 17.00 — 
«Стяптує літна трудова. .»
17.30 — «Бсрлінсі-ка копфе 
глвпія — чег.е.ч два роки». 
18.00 — До 60-піччя і з’їадч 
Компартії Укп.іїпн. < Впе.цед. 
орлята!» Зустиіч ппголяпів з 
членом партії з 1917 
В 3. Минпіілеч'-лм 
Мультфільм. 19.00
19.30 — О. Арбузов
і я». Вистава. 20.45 
добраніч, літи!» 21 00 —
«Час». 21 ЗО — Продовжен
ня вистави. В антракті — 
новини.

День па днем». 
Конверт яп- 
18.10 — «к;- 

СЧОПТИІН.'П
- Телефільм 
Фільм «Псз- 

соллв'ї». 21.00 — 
21 ЗО — «Майстри 

Ня-подна артист 
Ф Ряпсвськ». 
ПРОГРАМА. 10 00 — 
10.15 — «інФорм.-і- 
няутгово-техиічнпіі 
10 45 — «Сільські 

Кям'ЯПС’.'ПГО ял 
(К-д на 

тслебя’їсн 
■Телефільм < Крах 
Гаріна» 4 серія.

року
18 зо —
— Вісті 
«Чекав
- «На

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Ір Наша адреса і телефони
316050 ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масової роботи—2-45-36, відділу еій- 
сьнсео-патрістичного виховання те спорту — 2-46-87.

БК 20337,

І

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
зі стр жом навчання 3 роки —
столяр-паркегник, монтажник конструкцій—мудяр, 

лиціовальник-плиткопик, штукатур, маляр, електрога
зозварник, автослюсар, електрослюсар, слюсар—мон
тажник приладів та апаратури автоматичного контро
лю. регулювання й управління;

На :іі .'поіііалі пості приймають юнаків і дівчат з 
8-річиого освітою. Випускникам вилають локхм.сіт 
про середню освіту і присвоюють розряд з набутої 
СИСНІ'’ ті,пості.

З чиста учнів-слектрогазотварщікіп комплектують 
групу зі -портйвцим нахилом до футболу До цієї гру-' 
пн приймають юнаків, які мають перший або другий 
спопхивний розряд ч футболу.

До групи слюсарів — монтажників приладів та апа- 
ратуяи автоматичного контролю, регулювання й уп
равління .здійснюється конкурсний відбір Перевагу 
при зарахуванні па навчання віддають юнакам і дів
чатам. які мають музичну підготовку.

зі строком навчання І рік (піо групу комплектують 
з осіб як* такіїї'шлі! 10 класів) —

пнпювальник-плитковик, мозаїст.
До училища приймають без в-тупнііх екзаменів 

юнаків і дівчат віком від 15 до 25 років. Прийнятих

до закладу забезпечують за рахунок держави трира
зовим харчуванпям, одягом, гуртожитком.

Під час проходження виробничої практики учні 
одержують 33 проиєї-и» зароблених-ними грошей.

Час навчання в училищі зараховується в безпе
рервний трудовий стаж.

Осіб, що закінчать училище з відмінними п добри
ми оцінками з усіх предметів, відповідно до поставо 
ви Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів 
СРСР віл ЗО серпня 1977 року направляють на на
вчання до вищих учбових закладів.

Гірн училищі працюють .спортивні секції, гуртки 
технічної творчості домоводства, а також художньої 
самодіяльності (хоровий вокальний тапіцовальиий, 
естпллін ії, народних і духових інструментів,).

Початок навчання з 1 вересня'.
Вступники подають заяву па ім'я директора, авто

біографію паспорт або свідоцтво про народження, 
документ про тосвіту. довідку з місця проживання, 
характеристику шість фотокарток розміром 3X4 см, 
довідку про і рофілактичпі щеплення.

Лої умептії приймають у. канцелярії училища.
Адреса- .317926. м. Олександрія, пул Нагорна, 104. 

їхати автобусом «А» до зупинки «Училище».
ДИРЕКЦІЯ.

IIолпінський слектротехїіЕчнніі технікам
ПРИПМАЄ УЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

На 1 курс денного відлілу — па спеціальності: 
промислове й цивільне будівництво, 
санітарно-технічне обладнання будівель (спеціалі

зація — промислова вентиляція і кондиціювання по
вітря),

електромаїнинсбудування,
електроосвітлювальні прилади та устаткування, 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств;
па II курс — на спеціальності: 
електроосвітлювапі.ні прилади та устаткування, 
промислове й цивільне будівництво.
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств:
па II к\рс кечіпнього відділу — на спеціальності: 
електромашинобудування, 
обробка металів різанням,
електроосвітлювальні прилади та устаткування: 
на ТІЇ курс заочного відділу — па спеціальності: 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств,
промислове й цивільне будівництво.
Осіб що закінчили неповну середню школу, прий

мають І!Я І курс донного відлілу. Па II КУРС лонного, 
на II курс вечірнього і на III купе таочного відділів 
приймають осіб що закінчили середню школу.

Ветушїнкіг па І курс складають екзамени з україн
ської або росій«ької мови (диктант) математики 
(усно): па її курс лепного, па II курс вечірнього і па 
III курс заочного відділів — з української або росій
ської мові) (твір), математики (усно).

Без вступних екзаменів зараховують нагороджених 
після закінчення непевної середньої ніколи Похваль
ною грамотою або після закінчення середньої школи 
золотою чи срібпою медаллю (60 процентів плану 
прийому па дану спеціальність) офіцерів, прапорщи
ків і мічманів Збройних Сил СРСР, військ та органів

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ коммунар» ~ 
орган Кипопоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кнршии pan. 
Гаїеіа печатается 

на украинском языке.

Друкьрня їм. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Комітету державної безпеки при Ралі Міністрів 
СРСР. Міністерства внутрішніх справ СРСР. звільне
них від військової служби в запас (протягом двох 
років після звільнення).

Заяви приймають щодня з 10 по 18 голину, крім 
вихідних днів (у суботу — по 14 голину):

на
на
на
на
Вступні екзамени:
на
на
на
на

гипчя, з 10 г.о 20 серпня.
Зарахування до складу
на І курс денного відділу — з 21 по 24 серпня, 
на II курс денного відділу — з 22 по 24 серпня, 
на вечірній відділ — з 21 но 24 листопада.
на заочний відділ — з 21 по ЗО серпня.
Учні денного відділу одержують стипендію па за

галі.них підставах, тим. хто має потребу, падають 
ГУРТОЖИТОК.

Вступники подають на ім’я директора технікуму 
заяву із зазначенням вибраної спеціальності, доку
мент про 8-річпу чи середню освіту (оригінал). довід
ку про стан здоров'я (форма № 286). видану лікапгм, 
що обслуговує школу, або дільп •чппм лікарем. 4 фо
токартки (без головного убору, розміром 3>'.'4 см^

Особи які вступають па вечірній заочний і денпнн. 
відділи і мають не менше 2 років робочого стажу, 
пред’являють виписку з трудової КНИЖКИ, завірену 
керівником підприємства, а колгоспники — виписку 
з колгоспної книжки завірену правлінням

Вступники їй денний відділ зобов’язані до початку 
нлвчалі.нтго року подати оригінали документів, що 
п'лтверджують стаж роботи Особи, яких напрапля- 
ють на навчання в технікум промислові підприємства, 
будови, господ;іреї ці організації радгоспи, колгоспи. 
новішій мати не менше 2 років стажу і прн вступі 
подати рекомендацію єдиної форми

Абітурієнти пред'являють особисто СВІДОЦТВО про 
нерпіжсішя або паспорт, військовий квиток (військо 
возгбои’язапі) або приписне свідоцтво (особи призов
ного віку).

При технікумі з 1 липня працюватимуть платні під
готовчі курси. ЗаяРії приймають но 25 червня нього 
року.

Документи еисиглти ня адресу: 314000, м. Полтава, 
вул. Пушкіна. 83-а. епентротехнічний технікум. Теле

фони: 7-28-81, 7-29 53.

I курс денного РІДДІпу—з 1 червня по 31 липня,
II курс денного відділу—з 1 червня по 14 серпня, 
вечірній відділ — з 15 червня по 15 листопада, 
заочний відділ — з 3 травня по Ю серпня.

I курс денного відділу — з 1 по 20 серпня,
II курс денного відділу — зі по 21 серпня, 
вечірній відділ — з 
заочний відділ — з

І липня по 20 листопада, 
10 по 20 червня, з 10 по 20

учнів:

ДИРЕКЦІЯ.
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