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ЯИОЮ БУТИ СТУДЕНТСЬКІЙ ЇДАЛЬНІ
У ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ ПАЛАТ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

ЗО червня в Кремлі на спільному засіданні комісій по тор
гівлі, побутовому обслуговуванні і комунальному господарству 
Ради Союзу і Ради Національностей Еерховної Ради СРСР було 
розглянуто питання гро виконання завдань по розвитку гро
мадського харчування у вищих і середніх спеціальних навчаль
них занладах і підвищення яьості обслуговування студентів і 
учнів.

У доповідях і виступах депутатів відзначалося, що, керую
чись постановами ЦН НПРС і Ради Міністрів СРСР, міністерства 
І відомства, які мають л'.ережу навчальних закладів, Ради Мі
ністрів союзних республік приділяють велику увагу поліпшен
ню громадського харчування. За останні рони кількість під
приємств громадського харчування при навчальних закладах 
збільш.-лась у півтора раза. Введено багато великих їдалень, 
яні відповідають сучасним вимогам. Разом з тим депутати від
мічали, що темпи розвитку мережі громадською харчування 
в навчальних закладах відстають від встановлених завдань.

У прийнятій псстанові комісії визначили конкретні заходи, 
спрямовані на усунення недслінів.

(ТАРС),

' Ви зобов’язувались

ОРІВНТИР- 
-ВИСОКА.

ЯКІСТЬ
Урочисто проходили збори.
— Комсомольці підприємства дають 

слово виконати план трьох років п’яти
річки до 60-річчя ВЛКСМ, — заявила 
іСскретар комсомольської організації Лю
бов Ворончукова. ‘її слова потонули се
ред оплесків робі тиків, які прийшли на 
зборй з нагоди вручення колективу ком
бінату перехідного Червоного вимпела 
та Диплому обласної Ради народних де
путатів і обласної ради профспілок за 
успішне виконання зобов’язань по ви
пуску товарів народного споживання в 
1977 році.

Було це у лютому нинішнього року. 
11а тих зборах у відповідь на високу 
відзнаку колектив Дол міського птахо
комбінату взяв напружені зобов'язання. 
Комсомольці одностайно приєдналися до 
них. І слово їх тверде.

І ОСЬ МИ 3 Любою ВсрончунОЕОЮ йдемо 
великим подвір’ям комбінату, що схоже 
більше в ці дні на будівельний майдан
чик.

— Наше підприємство збудоване ще в 
9* 192.6 році, — розповідає сенретар. — Тоді

воно переробляло лише пташине та кро
лячо м’ясо, всього 10 тонн за добу. Тепер 
же асортимент продукції багатший. Тіль
ки за одну зміну лише ковбасний цех вй- 
дао 5 тонн продукції. А після закінчення 
реконструкції номпресорного і ковбасно
го цехів підприємство вироблятиме за 
зміну до ЗО тонн м’яса та ковбас.

Не випадково секретар у розмові часто 
згадувала ковбасний цех. Позаминулого 
року деом видам його продукції — ков
басі льв-есьній напіенопменій і копченій 
шинці — присеоєно державний Знай 
якості. Цього рону піврічний план випус
ку їх перевиконано майже в півтора ра
за. 9 ось нині колектив цеху, очолюваний 
молодим, але досвідченим майстром Оль
гою Козелічун, готує до атестації на 
Знай якості ще два види продукції — 
ковбаси одесьну і буковинську. Тому 
й зрозуміле хвилювання секретаря. Бо 
ще дуже багато треба зробити, аби доби
тися наміченого.

— Важливо домогтися заданого темпе-

♦

ратурного режиму, — говорить голов
ний- технолог комбінату, секретар парт- 
організації Олена Денисівна Дячен
ко — І для цього реконструюємо пако- 
лнчувач. Після закінчення реконструкції 
відразу ж приступимо до реалізації за- 
думагісго. І в цьому своє слово мають 
сказати комсомольці. А па них ми може
мо покластися. 1 не не просто красиві 
слова. Уявіть собі: в складних умовах 
реконструкції комсомолки Марія Став- 
пнча, Любой Зінчеико. Ліза Леонтьева, 
Надія Березпякова, Раїса Городян зараз 
перевиконують завдання на 25—30 про
центів. • •

Так, немало 'турбот пиві у комсомоль
ців комбінату. Як і всі його робітники, 
переживають за реконструкцію, бо не все 
ще гаразд. Бригада, що реконструює 
компресорний цех, не завжди справляє
ться з завданнями.

— Без компресооної нам не гложна. — 
говорить Любов Ворончуноеа. — Адже 
хороший заділ є для виконання зобов’я
зань. За півроку понад план дали 100 
тонн м’яса, 80 тонн ковбасних виробів, 
реалізували продукції майже на 200 ти
сяч карбованців. Тон« не можемо допус
тити, щоб зменшився заділ. Споною бу
дівельній бригаді не дамо, таки доб’ємо
ся від неї підвищення темпіи реконструк
ції.

«Одна з'найважливіших прикмет сьо
годнішні, ого дня нашої Батьківщини — 
боротьба за ефективність і якість. Це не 
тимчасова кампанія. Цс — курс партії, 
взятий, як кажуть, всерйоз і надовго»,— 
підкреслював'Леонід Ілліч Брежнєв на 
XVIII з’їзді ВЛКСМ.

Ці снова молодь комбінату усвідомила 
добре.

С. МАТУСЯК, 
працівник Долннсьної райгазети 
«Шляхом Ілліча»,

На фото їх п’ятеоо. П’ятеро першокурсниць Олександрійського ССПТУ № 3. А недільного 
ранну до Кіровограда їх, ось таких — усміхнених і серйозних, радісних і гордих — приїхало 
півтори тисячі. Півтори тисячі учнів з .усіх професійно-технічних училищ області з’їхали-ь 
на своє сеято — свято праці, молодості, мистецтва. Праці — і перед пам’ятником Леніну 
звучало тисячоголосе «Клянемось! Клянемось! Клянемось!» Випусннини училищ давали нлятву 
на вірність робітничому класу, в ряди якого незабаром еступляїь. Мистєцтеа — і лунали 
на центральному стадіоні пісні, запальні мелодії танців.

На фото їх п’ятеро. У цих дівчат в червоних хустинках ще попереду і два рони навчання, 
і серйозне знайомство з своєю професією; Та найважливіший крон в своєму житті — крон 
до професії — еони еже зробили. І горді з того.

Фото В. КОВПАКА.

РЕЙД УРОЖАЙ-78: ГОТУЄМОСЬ ДО ЖНИВ !

КИМ КЕРУВАТИМЕ ШТАБ?
ПЕРЕД тим, як провести реіід-леревір- 

ну готовності техніки до жнив, ми 
звернулися в агровідділ обласного уп
равління сільського господарства, в об
ласну інспекцію Держсільтехпагладу і 
поцікавилися, як ідуть справи в Компа- 
піївському ранові. Пас повідомили, що 
як по врожайності (у попередні роки), 
так і в гоювлості до »збору врожаю ни
нішнього року, район займає останнє 
місце у зведеннях.

Не забулися минулорічні жнива. В ра
йоні дуже затягнулося збирання ранніх 
зернових, часто виходили з ладу комбай
ни. Кажуть механізатори’ яогодні умови 
були не з кращих. Але ж і в сусідніх 
районах умови були такі ж.

Які висновки з гірких уроків 1977 го 
зробили в Комваиіївці?

Скільки можна критикувати? — на
супив брови перший секретар райкому 
комсомолу Станіслав Галявт. — Що ми 
можемо зробити, коли запчастин до ком
байнів немає? Читали останній номер 
♦ Правди Украины»? Там наш район теж 
критикують. І в обласній газеті про мас 
♦пройшлися»... Райком ось намітив захо
ди провести рейди-перевірки у всіх 
тракторних бригадах, про виявлені не
доліки доповісти в правління колгоспів, 
нагадати про них інженерній службі, 
повідомити у райком комсомолу.

Судячи з розробок майбутньої інфор
мації шіабу «КПх у райком комсомолу 
до І лигня повинна надійти дійсно ши
рока інформація. Та виникає кілька пи
тань.

Чи доведеться надсилані у райком 
приємну інформацію коля нині на по
двір’ї районного об’єднання -Сілшоси-

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

КІРОВОГРАД

На Кіровоградському за
воді радісеирсбів відбули
ся збори комсомольсько
го антиву. Учасники зборів 
розглянули питання: «Під
сумки роботи XVIII з’їзду 
Е.ПНСМ і завдання комсо
мольської організації за- 
Есду, яні випливають із 
привітання ЦК НПРС, про- 
мсеи Генерального секре
таря ЦК КПРС, Голови 
Президії Еерхсвнс-Ї Ради 
СРСР тсв. Л. І. Брежнєва 
на з’їзді та рішень XXIII 
з'їзду комсомолу України 
по дальшому поліпшенню 
комуністичного виховання 
молоді».

На зборах були затверд
жені організаційно-полі
тичні заходи виконання 
рішень XVIII з їзду 
ВЛКСМ.

НОВГОРОДІ

Новгорсднівський рай
ком комсомолу провів 
оперативну нараду секре
тарів первинних комсо
мольських організацій гос
подарств, районного об'єд
нання «Сільгосптехніка», 
відділу культури і райспо- 
живспілни. Підготовна до 
жнив та організація соціа
лістичного змагання між 
молодими хліборобами на 
збиранні ранніх зернових 
культур — ці питання об
говорили КОМСОМОЛЬСЬКІ 
ватажки напередодні ко
совиці у ювілейному ком
сомольському році. Учас
ники наради затвердили 
заходи на період жнив. 
Вирішено протягом кам
панії підсумки змагання 
між молодими женцями 
підбивати щодня, І про 
результати розповідати в 
спеціальних випусках Ін
формаційних бюлетніе.

Б

техиіка» перебуває на ремонті до трьох 
десятків зернозбиральних комбайнів?

Як вплине на хід жнив райком ком
сомолу і районний штаб «Ком<#Моль- 
сткого прожскіорг», якщо в п’ятнадця
тьох колгоспах на сьогодні створено ли
ше 8 комсомольсько молодіжних зби
ральних агрегатів^* Який процент ужин
ку ювілейного комсомольського року 
припаде на долю молодих хліборобів 
Компаніївськогс району?

Звичайно, пі райком комсомолу, ні ко
респонденти районного, обласного чи 
рсспублікайського друкованого органу 
не завезуть у район необхідних запчас
тин Це — обов’язок перш ^а все об
ласного об'єднання крсільгостітехш- 
кд», яке чомусь залишає Компаніївсвкий

(Див. 2 стер.),



2 сзппр»— , ,Молодий КОтуЕЛ?(( 4 лелея 1.378 рсхсу

КИМ КЕРУВАТИМЕ ШТАБ?
(Закінчення. Початок на 1-й crop.), 

район у «пасинках», турбуючись у пер
шу чергу про більш урожайніші землі і 
хлібодарніші райони.

І, мабуть, саме тому й виник сумний 
факт — у районі обмаль молоді. На пер
ший погляд, цс можна розцінити іак. 
Компапіївка розташована найближче до 
обласного центру, тому юнаки її дівчам 
більше тягнуться в місто. Там і посіііша 
робота; і п’ятиденний робочий тиждень, і 
восьмій одіїпшпї робочий день. Все пра
вильно.

Але дозволимо собі послатися на.ін
ший приклад. Колгосп імені Леніна у се
лі Суботцях Зиам’янського району роз
ташований від Кіровограда па іакій же 
відстані, як і колгосп імені Іельмана 
Компаніївського району. І а чогось у Су- 
ботцях молоді вистачає і в комсомоль
сько-молодіжній тракторній бригаді, і в 
автогаражі, і на свинотоварному комп
лексі, і на молочнотоварній фермі, і се
ред спеціалістів різного фаху. У колі ос- 
пі ж імені. Тельмана їх наполовину мен
ше. Комсомольців серед грак юристів — 
чотири, серед шоферів — два. Не ті, що 
стоять на обліку в первинній організації.

Суть у тому, що суботцівчани щороку 
жнивують оперативно, ще й допомагають 
сусідам. Там змагаються батько з сином, 
брат з братом, там іменинникові в поле, 
до комбайна привозять пишні букети кві
тів, там герой жнив із когорти ветеранів 

почесно ділить лаври успіху, з молодим 
жниварем. Там юнакам і дівчатам — ши
рока дорога до трудової звитяги.

Зовсім інше враження справило на нас 
ставлення до турбот райкому комсомолу, 
а, значить, і сільської молоді, спеціаліс
тів рануправління сільського господар
ства Компаніївського району. Спочатку 
Станіслав Га.тянг умовляв головного 
аїронома районного управління В. К. 
Іьанця взяти участь у комсомольському 
рейді. Той зіслався па зайнятість і спо
кійнісінько собі продовжував сидіти бі
ля гаража, де водії лагодили машини. 
Опісля іо.товниїї інженер В М. Трофимов 
відмахнувся від секретаря райкому ком
сомолу: мені, мовляв, треба свій газик 
відремонтувати до жнив.

Склалося враження, що коли головні 
спеціалісти районного управління сіль
ського господарства відмахуються від 
запитів комсомольської організації ра
йону, то їм абсолютно байдуже, хто буде 
ростити хліб через 3, 5, 10 років, хю бу
де збирати його, хто підніме хлібороб
ську честь району на належний рівень. 
Адже не таємниця, що тут минулої зими 
підготовлено зовсім мало трактористів 
на короткотермінових курсах, тут знеці
нюють важливість і необхідність механі
заторського всеобучу, хоч про важли
вість цієї справи неодноразово наголо
шувалось у ряді постанов партії, уряду 
й ЦК ВЛКСМ, зокрема в документах 
XVIII з'їзду Ленінського комсомолу. 

і Звісно, ІКЧШМОі ЛИВ1СТ ь керівниціва по
роджує й байдужість на місцях, у кол
госпах. На щастя, не скрізь. Ьо в кол
госпі «Комуніст» на всіх восьми комбай
нах стоїть знак «Д-78», туї уже укомп
лектовано екіпажі збиральних аїрегаїів, 
зі смаком виготовлена наочна атіїація, 
сплановано роботу няні постів «Комсо
мольського- прожектора». А до цього 
комсомольці провели рсіїд по Ірак гор
них бригадах, поцікавилися в механіза
торів, чого бракує у підготовці до жийв. 
Потім нанесли візит у правління кол
госпу, повідомили головного інженер.і 
про виявлені недоліки. І, як результат, 
хлібороби господарства хоч сьогодні го
тові розпочати жнива.

Своє слово скажуть і комсомольці. Гак, 
Віталій Павленко, Володимир Ьерлюта, 
Сергій Сковпіи та Олександр Якнмсць 
Бозитшпуть зерно. Лідія Ф ідольська 
солому, а керщіїнк духового оркесіру 
Анатолій Лисенко буде помічником ком
байнера. -

У першій тракторній бригаді колгоспу 
імені Тельмана навантаження па зерно
збиральний комбайн становить 220 гек
тарів. Та поки що на жодній з чотирьох 
машин знака «Д-78.» немає.

— Мій комбайн уже майже готовий,— 
говорить М. Г. Кролснко. — До жнив 
устигну.

Але чи встигне М. М. Невдаха, котрий 
зараз хворіє, привести в стан готовності 
свою машину? Ще невідомо, хто в нього 
й помічником буде.

— Не можемо ЙОМУ Підібрати, Іі'.рг’ср, 
линий дуже, — ПОЯСНЮЄ ПОМІЧНИК брц. 
іадира лі. О. Козир.

Не знає и Кролшіко, хго буде йою на- 
парником на жнивах Ще нс думали 
про це в бригаді.

— А, чого доброго, дадуть такого, як 
торік був, — махнув рукою комбзшіер — 
Спортсмен! Приходжу вранці, в пі. .;е 
іреоа виїжджати, а мій поміч;;,. , ац. 
мість того, щоб змащувати машину, 1и 
голові стопку робить...

— Володя Кривенко і Сашко Зубищ, 
очевидно, помічниками будуть, — 
му є бриіадир В. М. Кріпак. — В-зин ц 
С11ТУ вчаться, нині на практиці.

В голосі бригадира немає упевненої 
але немає в ньою и вибору. Ьо в ко...к- 
тиві людей не густо — лише на двох ма
шинах працює но два трактористи. Зні
меш людину на комбайн — пристают.лі- 
ме трактор.і немає в «запасі» жодпшц 
комбайнера.

А про молодь і говорити нічого — її 
тут зовсім мало. І а и взагалі в колю, ні 
немає жодного комсомольсько-молодіж
ного аі рег а і у.

...Великі плани в райкому комсомолу 
щодо керівництва змаганням молодик 
жниварів. От шкода тільки, що салим 
равкомівцям досі не відомо, скільки ж 
їх буде, молодих жниварів...

Рейдова бригада: В. СМОЛДИ-
РЄВ — секретар комітету комсомо
лу колгоспу «Комуніст», Р. СЕДО
ВА — начальник штабу «Комсо
мольського прожектора» колгоспу 
імені Тельмана, Г. ЛО11УШЕНКС - 
редактор облгелерадіокомітегу, 
Р. Л1ЛРЧЕНКО — спецкор «Моло
дого -комунара».

Якість нашої роботи: яким бути робітничо
му гуртожитку

ЦІКАВО і...
8 КОіШІШРТОМ!
1/ ОЛИ заходи іь розмова г.ро 
1 1 студентський чи робітничий 
гуртожиток, на зістря пробле
ми чомусь здебільшого вису
вають побутозі умози. Справ
ді, фарбовані дзері чи підлога 
ще не створюють домашнього 
затишку.

Але дззайте замислимось, чи 
на надто вузький такий погляд 
на проблему/ Чи не надто вже 
простих шляхіз до її розв я- 
зання ми шукаємо? Найвесеш- 
шим кольором не зафарбуєш 
нудьги, яка панує в деяких гур
тожитках Кірозограда.

Запитайте в будь-кого з чо
тирьохсот мешканців гурто
житку Кірозоградського заво
ду радіозиробіз, що їм тут 
найбільше подобається, і мало 
хто у саоїй відповіді на перше 
місца поставито побут. хоча 
ним цілком задоволені. А ска- 

'жуть так: «В гуртожитку нам 
цікаво жити». Це — більше, 
ніж комфорт.

Напередодні_ 108-ї річниці з
дня народження 3. І. Леніна від
бувся тематичний вечір, при
свячений життю і діяльності 
вождя революції. А черев кілька 
днів юнаки і дівчата зустрілися 
з бригадиром комсомольсько- 
молодіжної бригади цеху № З 
згзоду радіозиробіз, делегатом 
ХХНі з’їзду лпєМ окраїни На
дією Катан. Розповідь про ро- 
.боту комсомольського форуму 
надовго запам’ятається тим, хто 
обирав Надю делегатом.

Незабутньою залишиться й 
зустріч молодих виробничників 
з московським поетом Юрієм 
Розумовсьігим, головна гема 
творчості якого — геро.ка пра
ці робітничого класу. В цьому 
вечорі взяв участь відпов даль- 
ний секретар Докецог.оГо облас
ного відділення Спілки журна
лістів Геннадій Щ/ров — автор 
поем «Гак жити» і «балада про 
воду».

Нещодавно режисер Кірозо- 
грздського обласного україн
ського драматичного театру 
імені М. Л. Кропивницького 
Г. Ф. Терентьєв виступив перед 
молодими робітниками і служ
бовцями з рефератом: «Мая- 
ковський — поет, трибун резо
люції». Часті гості в гуртожит
ку—члени народної самодіяль
ної кіностудії зазоду радіо- 
виробіз «Полум'я». Вони висту
пають з творчими звітами, де
монструють нові кінофільми. 
Ось останні з них, які відобра
жають життя трудівників під
приємства: «Твоє ім’я — люди
на», «Ювілей і ми», «Техноло
гія стара і нова».

/..ил.пії ще багато розповіда
ти про вечори запитань і від- 
позідеи, про вечори трудової 
слави, про проведені СПІЛЬНО з 
і смєомольцями комбінату «Кі- 
рсвої рздзажбуд» та головного 
підприємства виробничого 
шзеиного об'єднання вечори 
відпочинку. Можна багато роз
повідати про міцну дружбу ро
бітників і воїнів місцевого гар
нізону, про те, як тепло МОЛОДІ 
заводчани проводжають на 
служоу до лав Радянської Ар
мії своїх товаришів, як цікаво 
проходять спортивні змагання. 
І це заслуга в першу чергу 
комендантів гуртожитку Євдо- 
иії Микитівни Уверенно і Лідії 
Іванізни Загреби, які працю
ють з тісному контакті з радою 
гуртожитку, очолюваною слю
сарем цеху № 21 Олександром 
Дмитренком.

проте це не означає, що мож
на'заспокоїтися на досягнуто
му. І ось чому. В гуртожитку 
мешкає багато молодих передо
виків виробництва: групком- 
сорг комсомольсько-молодіжної 
бригади цеху N1 21 Віктор Ша
повалов (його бригада виступи
ла з ініціативою «Завдання чо
тирьох років п’ятирічки винона. 
ти до першої річниці прийняття 
нової Конституції СРСН». Зараз 
колектив працює в рахунок ве
ресня 1979 року), шліфувальник 
цілу № 20 Михайло Варанов- 
ський, токар цеху № 21 Олек
сандр Тюфтій та інші. Чому б 
отак, у «родинному колі» не зі
братися і не повести розмову 
про те, як досвід кращих зроби
ти загальним надОакітм. Безпе
речно ж, передовикам є чим 
поділитися.

А як же комфорт? Загляне
мо до кімнат. Б них панує чис
тота (справді, як у хорошої 
господині). Хто вирішив увече
рі відпочити вдома, може 
увімкнути телевізор або радіо. 
У вестибюлі тричі на тиждень 
працює бібліотека, де госпо
даркою Раїса Шинкевич.

Тому й люблять свій другий 
дім молоді трудівники Кірово
градського заводу радіозиро
біз, що зін такий чистий і за
тишний, що весело в ньому й 
цікаво. Тому й стає більше кім
нат зразкового порядку, що 
відчузають себе хлопці та дів
чата □ цьому домі господа
рями.

Р. ДЛПДАКУЛОВ, 
громадський кореспондент 
«Молодого комунари».

ЧВЕРТЬ П’ЯТА,
ТРУДОВА

НА
ДІЛЯНКУ- 
ВСІЄЮ 
школою

З ПЕРШИХ днів літнього відпочинку комсомоль
ці і піонери Нозгорсдківської середньої школи 

№ 2 вирішили: за шкільною навчально-дослідною 
ділянкою під час канікул доглядатимуть ланки-су- 
путьики. Старшокласники ще здавали екзамени, а 
учні п’ятих, шостих і сьомих класів доглядали ни
ву: щодня на ділянці чергує одна ланка, а першого 
та п’ятнадцятого числа кожного місяця попрацю
вати на полі приходять всі учні.

Охоче трудять« я на дослідному полі хлопці н дів
чата. Бо ж самі й садили, самі доглядають посіви, 
самі й врожай збиратимуть. За «нарядом» еони 
звертаються де вчительки біології М. К. Бондарен
ко. Для ножного вона знаходить справу до душі. 
А тих, хто в майбутньому мріє оволодіти однією 
із сільськогосподарських професій, запрошує на 
заняття біологічного гуртка, в якому діють секції 
юних хліборобів, юних озочеводів, юних тварин
ників.

А в секціях — захоплююча дослідницька робота, 
результати якої зацікавлять і трудівників кол
госпу. Юні оьочіьники 5 — 6 класів, наприклад, про
водять сс ртовипробуааннн помідорів. Насіння різ
них сортів посадили в один день, на однаково об-

робленій площі. Який сорт дасть.
кість? Про це учні дізнаю?^5І наизищу врожай
на місяців. У «маються вже через декіль-

Група учнів вивчає вплив
ки сорго на врожай, а інша *2.21 «тронів посад- 
сіння, кормових буряків олипп? И0 обробки нэ
пом соди, Цікаві досліди 'проводят2ТНИМ ро3чи* 
ники. "доводять юні тварии-

Змістозно відпочивають ганила.
ської середньої шко-и К, о п 3 Л • Новгородків- 
про результати своєї роботи 11^ЛЯ л,тн|* канікул 
спеціалістам колгоспу ' імені Лен7на.Я°П°В'АаТИМуТЬ 

завдання п’я^икл^снинТм-^у^ ^0НДОРЕНКО дає 
Гуртківці О. ПІСКОВИН ’ иу,¥>?^лстебла вкачають 
ТНОЗДОРОЖНЮКВ.фур^Е'ГОЛОВКО. С. ЖМУР. 
ВАЛЬОВ. (Фото вгорі)- ногіглм ОРЛЕНКО, А. КО- 
СЬКА, А. ШЕПЕЛЕНКО Я ГяаЗЖ 3' СЕМЕНКОВ- 
знайомляться з основами <72?НЧЕНКО- Л. ШУЛЯР 
(Фото внизу). селекції рослинництва.

— кст * »ото Ю. ДНІПРОВСЬКОГО.



Л дяпня 1878 року
Ї. ІМ (Комуністичний ін- 

■' тернацюнал молоді) — 
міжнародна молод.жна 
організація, що існувала 
в 1319 —1943 роках, була 
секцією Комуністичної о 
Інтернаціоналу (Комінтер
ну) і діяла під його ке
рівництвом. Історія КіМу 
— одна з яскравих сто
рінок міжнародного 
лодіжного руху, 
тарська 
зв’язана

мо- 
Проле- 

молодь. тісно 
з робітничим 

нласом, стала вірним по
мічником комуністичних 
партій.

1919 року Російська 
Комуністична Спілка мо
лоді виступила ініціато
ром утворення КІМу. Ця 
ініціатива РКСМ дістала 
підтримку Комінтерну, 
який звернувся до всієї 
молоді світу із закликом 
створити Комуністичний 
Інтернаціонал молоді.

ідея створення КиЛу належала В. 1. Ле
ніну, під його кер.вництвом більшовики 
з період першої світової війни почали 
активну боротьбу за згуртування лівих 
сил у міжнародному молодіжному русі.

У травні 1919 року, у зв’язку з підго
товкою до створення і»ІМу, Володимир 
Ілліч запросив до себе для розмови пред
ставника РКСМ Я, Шацніна та Альсрреда 
Куреплу, котрі займалися цими питання
ми. В. І. Ленін рекомендував висунути 
головою підготовчої комісії народного 
комісара в іноземних справах РгФбР 
В. Чигоріна, знавця юнацького руху на 
Заході. До складу поміси по підготовці 
установчого конгресу ввійшли Г. Клінгер 
і Я. Берзін (від Виконавчого комітету 
Комінтерну), Л. Шацкін (від ЦК РКСМ), 
Б. Грейфенбергеріс (від сп.лки молоді 
Литви) та А. Курелла (в.д ССМН). Комісія 
провела велику підготовчу роботу, було 
підготовлено проекти Програми і статуту 
КїГАу, намічено примірник порядок ден
ний конгресу. В середині липня В. І. Ле
ніну було подано проект Програми і Ста
туту Комуністичного Інтернаціоналу мо
лоді.

Спочатку установчий конгрес вирішено 
було провести в Москві. Пізніше було 
задоволено прохання Угорської Радян
ської республіки про проведення його 
в Будапешті. Але конгрес у Будапешті 
не відбувся.

Перший установчий конгрес КІМу пра
цював нелегально 20 — 26 листопада 1У19 
року в Берліні. На ньому були присутні 
29 делегатів з тринадцяти країн, які 
представляли 219 тисяч членів молодіж
них організацій. У числі учасників кон
гресу були активні Діячі лівого крила 
Соціалістичного Інтернаціоналу молоді.

У день відкриття конгресу оуло прий
нято звернення «До російського проле
таріату», в якому відзначалося, що мо
лоде покоління світу захоплюється муж
ністю російських рооітників, котрі взяли 
еладу в свої руки. Делегати прийняли 
клятву: «зродити все для того, щоб 
невтомною агітацією викрити брехню і 
наклеп, поширювані про Радянську Ро
сію боягузли: ;ю оуржуазною і соціал- 
демократичною пресою. В усвідомленні 
того, що пора^ги. . ч.^,, є їхня власна по
разив. її перемога — їхня перемога .. ті, 
що зібралися на конгрес... звертаю і ься 
до робітничої молоді і до робітничого 
класу всіх країн із закликом використа
ти всі свої сили на те, щоб повергнути 
ворогів Росії, і перемогою комуністичної 
Росії покласти початок перемозі кому
нізму в усьоі.-.у <_ ,т.». Першим на кон
гресі з доповіддю виступив представник 
РКСМ. У доповіді особливо відзначалося, 
що російський комсомол працює в тісно
му ноьтакті з Комуністичною партією, 
аа А ПЕРШОМУ конгресі оуло ухвалено рі- 

шення про створення КіМу і йо: о всі/п 
до Комінтерну, а також затверджено 
Статут і Програму. Нова міжнародна мо
лодіжна організація поставила своїм зав
данням створити широкий масовий рух 
молоді на захист її економічних і куль
турних інтересів, сприяти вивченню мо
лодими людьми теорії і практики марк- 
сизму-ленінізму. Винятково важливу ува
гу на конгресі було приділено боро.ьбі 
проти мілітаризму, війни і фашизму, на 
підтримку СРСР. Форми і методи здійс
нення цих ідей обговорювались у 20-х 
роках на II (9 — 23 липня 1921 р.), III (4 — 
16 грудня 1922 р.), IV (15 — 25 липня 
1924 р.) і V (20 серпня — 18 вересня 
1928 р.) конгресах КіМу.

В. і. Ленін уважно стежив за роз
витком НІМу, прагнув допомогти йому 
подолати наявні труднощі і помилки. В 
липні 1920 року, в дні роботи II конгресу 
Комінтерну, Володимир Ілліч розмовляв 
з деякими представниками Спілки моло
ді, делегатами конгресу, зокрема із сек

К I м
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
СЛОВНИК ЕПОХИ

ретарем Виконкому КІМу 
Кіллі Мюнценбергом і голо
вою Федерації соціалістич
ної молоді Італії Л. Ііолано.

У 20~—зО-х роках секції 
КіМу брали активну участь 
у революційних виступах 
робітничого класу, в масо
вих рухах на захист еконо
мічних і політичних інтере
сів молодого покоління, вели 
боротьбу проти троцьніст- 
ських та опортуністичних 
елементів у молодіжному 
русі.

Ленінський комсомол у ці 
роки значно розширив зв’яз
ки з братніми спілками за
рубіжних країн. Цілеспрямо
вану роботу в цьому напря
мі провадила делегація 
ВЯКСМ у виконкомі КІіМу. 
В дні святкування 10-ї річ
ниці Великого Жовтня в 
Москві працювала між
народна конференція юних 

другів СРСР, на які було підтвердже
но готовність кращої частини зарубіж
ної молоді стати на захист ьатьків- 
щини Леніна. ВЛКСМ у 1У27 році шефст
вував над 54/ фабрично-заводськими 
комсомольськими організаціями різних 
країн світу. До 10 і річниці Великого 
Жовтня в сРбР побувало понад 80 зару
біжних молодіжних делегацій з 20 капі
талістичних країн. Зустрічі з радянською 
молоддю, інформації про життя та бо
ротьбу зарубіжних друзів були ефектив
ним засобом класовою, революційного 
виховання юнаків і дівчат.

Виконавчий комітет КІМу, братні спіл
ки молоді виявляли великий інтерес до 
досвіду ленінського комсомолу. На бага
тьох конгресах КІМу заслухуьалися спе
ціальні доповіді ЦК ВЛКсМ. наприклад, 
1928 року суло заслухано доповідь 
а. мільчанова «будівництво соціалізму і 
діяльність ьлііСіуі», на VI конгресі КІМу 
(1933 р.) — доповідь керівника делегації 
вЛКСм у Виконкомі КІМу В. Чемоданова 
«про успіхи соціалістичного будівництва 
в сРСН та участь молоді в господарсько
му і громадсько-політичному житті краї
ни». «Провідна роль ВЯКСМ у НІМі, — 
відзначалося в матеріалах до звіту деле
гації ВЛНСГЛ у Виконкомі КіМу IX з’їздо
ві комсомолу, — полягає в тому, що 
ВЛКСМ є невичерпним резервом більшо
вицького досвіду для роботи його братніх 
спілок».

VI конгрес КІМу (25 вересня 
жовтня ІУ35 р.) на основі рішення 
кснгресу Комінтерну поставив завдання 
створення широкого єдиного демократич
ного фронту молоді для боротьби проти 
сил реакції, наступу фашизму і небезпе
ки виникнення війни. Ці важливі рішен
ня конгресу сприяли поступовому усу
ненню елементів сектантства а міжна
родному комуністичному р/сі і поширен
ню впливу КіМу серед широких мас 
трудящої МОЛОДІ.
АгтАЛіЗУіиЧн участь Ленінського ком- 

сомог.у, радянської молоді в боротьбі 
проти сил реакції і фашизму в Іспанії, 
генеральний секретар Виконкому КІМу 
Р. Гюйо писав 1»37 року: «Ця загартова
на як сгаль, молодь пройнята духом 
інтернаціоналізму, нема такої молоді у 
світі, яка б стільки зробила для героїч
ної республіканської Іспанії та Китаю, як 
радянська молодь... Цей чудовий приклад 
радянської молоді — наидорогоціиніше 
надбання молоді -сього світу».

до руху за мир було залучено близько 
40 мільйонів юі.„іі,а і дівчат майже в 
усіх країнах світу- В обстановці другої 
світової війни діяльність КІМу сприяла 
організації антифашистської боротьби 
молоді.

23 вересня 1941 року в Москві відбувся 
пєршип антифашистський мітинг радян
ської молоді, на якому на весь світ про
лунав палкий заклик молодого покоління 
Радянської країни: «Юнацтво всього сві
ту. Від імені радянської молоді до вас, 
наших ровесників, незалежно від різниці 
раси, майнового стану, релігії і політич
них поглядів, ми звертаємо своє слово... 
Фашизм — наш смертельний ворог. У нас 
тепер одне завдання — розгромити фа
шизм. Гітлеризм повинен бути знищений, 
його буде знищено». Це звернення зна
йшло жвавий відгук у молодих патріотів 
зарубіжних країн.

Кому містичний Інтернаціонал молоді, 
який діяв до травня 1943 року, відіграв 
важлигу роль в організації та згуртуван
ні міжнародного комуністичного моло
діжного руху.

В. ХОРУНЖИЙ, 
кандидат історичних navi*. 

М. ПИЛИПЕНКО, 
кандидат економічних наук.

3 стоп

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

«ХТО ПОКАЖЕ ПРОФЕСІЮ!»

«ЗІРКА»—«АТЛАНТИКА»
26 хвилині у 

красивих

в окремих 
агресивної, 

ін-

-2 : 1

«МИ ВАС ПОЧЕКАЄМО...

Як повідомив редакцію 
секретар комітету комсо
молу комбінату «Кірово- 
градважбуд» П. Левченко, 
статтю під таким заголов
ком («Молодий комунар»

за 18 квітня) було обгово
рено на засіданні коміте
ту, на комсомольських 
зборах будівельних управ
лінь. Комітет постановив 
сектору шефської роботи 
проводити свою діяльність 
у тісному контакті з ком
сомольською організацією 
і комітетом комсомолу

Перший гол, забитий на 
Борота гостей, був з розряду 
голів. Богдан Мороз точно передав м’яча 
на вихід Олександру Алексееву, який на 
великії: швидкості невідпорно пробив 
його, знаходячись метрів за п’ять від 
штрафного майданчика.

Після забитого гола кіровоградці ще 
могли відзначитися. Володимир новакоа- 
ський, перервавши передачу партнера, 
головою /едче не послав м’яч у ворота. 
За десять хвилин до перерви Дмитро Кі- 
хаєз, побачивши стрімкий рі вск Олек
сандра Алексеева по правому краю, від
пасував йому. У «супроводі» захисника 
Алексеев наблизився до воріт, пробив 
сильно, та м'яч пройшов у метрі від 
воріт.

Загалом же гра проходила у чергуванні 
атак юсподарів і гостей. «Зірка» у цьому 
матчі немов «роздвоїлась»: 
етюдах вона мала вигляд 
упевненої у своїх силах команди, в 
ших же — віддавала ініціативу гостам, 
невміло захищалася і беззубо атакувала. 
Така нсЕрівноважена гра особливо була 
характерною для другого тайму. На чіі-и 
.ьирині «Атлантика» зрівняло рахунок, 
скориставшись помилкою захисту і воро- 
,_р,і кіроЕоградцю. Гості, після встанов
лення рівноваги атакували частіше, але 
поступово нірово**рздці виправили стано
вище, створи« ши біля воріт «Атлантики» 
кілька небезпечних моментів, в одному з 
яких здобувши право на один."дцяіиїлет- 
ровий штрафний удар. На 77-й Хвилині 
Валерій Самофалов, пробивши сильно і 
влучно, визів свою команду вперед.

м. СОМОВ.
Ось як закінчилися інші матчі туру: 

«Торпедо» (Луцьк) — «Спартак» (Жито- 

СПТУ № 2, добиватися, 
щоб в усіх управліннях за 
кожним молодим робітни
ком, випускником учили
ща були закріплені на
ставники. Штаб «Комсо
мольського прожектора» 
планує провести рейди пе
ревірки Ітану трудовлаш- 
тузання, побуту і навчан
ня молодих будівельників.

мир) — 0:1, «Авангард» (Ровно) — СКА 
(київ) — 0:0, «Буковина» (Чернівці) — 
«Новатор» (Жданов) — 1:0, «поділля» 
(Хмельницький) — «Шахтар» (І срлівна; 
— 0:1, «1 оперла» (Ужгород) — «старт» 
(Тирасполь* — 0:0, «Дніпро» (Черкаси; — 
«Кристал» (Херсон) — О;0, «кризоас» 
«кризии Ріг) — «шрунзе.іець» (суми) — 
2:1, «Колос (Нікополь) — «десна» (Черні
гів) — 2:1, «Колос» (Полтава* — «Локо
мотив» (Вінниця) — 0:0, сКА (Львів) 
«суднобудівник» (Миколаїв) — 1:0.

Насіупний тур 
«Зірка» 
«Суднобудівником».

па сьоюдні турнірна 
ний вигляд;

таблиця

1

має

,1

та-

О

«Колос» Н. 20 27 — 11 32
«Металіст» 20 28 — 7 31
«Зірка» 20 26 — 10 29
«і ч» иііоас» 20 31 — 15 28
«Кристал» 20 24 — У 28
«ь/ковина» 20 27 — 12 26
СНА К. 20 29 — 16 25
СКА Я. 20 23 — 15 24
«Десна» 20 20 — 15 20
«штаргак» 20 22 — 1У 20
«Локомотив» 20 15 — 14 20
«Авангард» 21 21 — 21 18
«Атлантика» 20 23 — 25 17
«суднооудівник» 20 16 — 21 17
'«Поділля» 20 У- 22 17
«Кокос» П. 20 17 — 20 16
«еррунзенець» 20 14 — і У 16
«Новатор» 20 27 —32 15
.•Говерла» 20 13 — 25 15
«іііахтар» 20 17 — 33 15
«Дніпро» 20 10- ЗО 14
«Торпедо» 21 із— 36 12
«Старт» 2Э 7 — 32 В

— у четвер. 6 липня, 
в цей день грає у Миколаєві із

4 ЛИПНЯ
ПЕРША-ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Чаї:». 8.35 — Гімнастика.
8.55— 0, Островськпй-«Ша- 

гроші ►. ФІльм-вис
11.25 — Щоденник VI Між
народного конкурсу ім. П. І. 
Чанковеького. 15.30 — «Що- 
Денник соціалістичного зма
гання». 15.45 — «Комсомоль
ська традиція». Комсомоль
ська організація Заставиш 
ського району Чернівецької 
області. 16.45 — Виступ
Херсонського студентського 
всжальйо-інсґру ментального 

ансамблю «Тавричанка».
17.15 — «Сільськогосподар
ський тиждень». Телеогляд. 
17.30 — До 60 річчя і з’їзду 
Компартії України. «їх іме
нами названі вулиці». 18.00 
— Новини. 18.15 — Матч 
збірних команд СРСР -- 
Є НІ ‘ 8 легкої атлетики се
ред юніорів. 18.40 — «уро. 
жайие поле Кіровоград щн- 
““»• (Кіровоград). 18.55 — 
і^-к-фільм. - < Кіровоград). 
19.10 — VI Міжнародний 

конкурс ім. П. І. Чаіїковсько- 
го. 19.50 — Телефільм «Пер
ші радощі». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.30 — Урочисте за
сідання і концерт, присвяче
ні 150-річчю з^дпя народ
ження видатного російсько
го рсволюціонера-дсмократа 
М. Г. Чернншсвського.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. Новини. 10.15 — «Екран 
молодих». «Твоя земля, ро
веснику». 11.15 — К. т. «Ко
рифеї української оперної 
сцени -. Народний артист 
СРСР Б. Гм.гря. 1 1.30 — На
уково - популярні фільми. 
15.35 — Концерт Державно
го Омського російського на
родного хору. 16.05 — Зу
стріч юнкорів телестудії 
«Орля» з електрозварницею 
гаводу «Манометр» Л. І. 
Папфі.товою. 16.55 — Теле
фільм для дітей. «Нсвідкри- 
ті острози». 18.00 — Рекла
ма. оголошеї пя. 18.30 — Віс
ті. 19.00 — Футбол. «Локомо
тив»— «Шахтар». 20.45— «На 
добраніч, діти!». 21.00 — 
-Час». 21.30 — Фільм «Роди
на Коцюбинських». (1 серія). 
22.35— Тележурнал «Старт».

«. 5 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастики. 
8.55 — «Дружіть, діти». Кон
церт. 9.30 — Фільм «Золоті 
яблука». 10.45 — «Клуб ьіпо- 
подорожей». 14.30 — Док. 
телефільм. 15.00 — «Книга.

Час. Читач». 13.36 — «По 
музеях і виставочних ра 
лак». 16.09 — «Робітнича га
рантія москвичів». 16.30 — 
і рас квартет російських на
родних інструментів «Ска
зании». 17 06 — «Відгукні
ться, сурмачі!» 17.30 — «Моя 
п’ятирічка». (К-д). 17.50 —
Телефільм. (К-д) 18.00 —
«День за днем». (К-д). 18.15 
— «Вірші — дітям». 18.30 -• 
«Щоденник VI Міжнародного 
конкурсу ім. II. І. Чайков- 
ського. 19.00 — Футбол. «Тор
педо» — «Динамо» (Київ). У 
перерві — тираж «Спортло
то». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Концерт. Но закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — Дек. теле
фільм «Київ». 10.45 — «Зна
йомство зблизька». 11.45 — 
«Сонячне коло». Концерт. 
12.20 — Фільм «Родші-т Ко
цюбинських». 1 серія. 1.'>.25
— «Вперед, орлята!» Зустріч 
київських школярів із чле
ном партії з червня 1917 ро
ку Ф. 3. Мшіайлснком. 15.55
— Концерт Державного за
служеного українського на
родною хору імені Г. Ве 
рьовки. 18.00 — «Народже
на Жовтнем •. До 60-рі'ічя 
І з’їзду Компартії України. 
Передача 3. 13.30 — Музич
ний фільм «Пбсмішки Арте
ку». 19.00 — Вісті. 19.30 — 
«Театр ісгоричіого портре
та». 20.10 —Концерт. ,20.45— 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Ро
дина Коцюбинських». 2 се
рія. По закінченні—новини.

С ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час» 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Мультфільми. 9.25 — 
Телефільм «Перші радощі».
1 серія. 10.35 — «Адреси 
молодих». 11.35 — Щоден
ник VI Міжнародного кон
курсу ім II. І. Чаііковського. 
16.35 — її. т. Закохані г. ліс 
ніо». Концерт самодіяльного 
хорового колективу раді оспу 
ім. Свердлова Бобрппсцько- 
го району Кіровоградської 
області. (К д па Республікан
ське телебачення). 17.05 — 
«На допомогу абітурієнтам». 
17.20 — «Орбіта дружби». 
17.50 — «Бійці ленінської 
гвардії». Док. фільм «Начдив 
Олександр Пархоменко». 
18.00 — Новини. 18.15 — 
«Особа, науково технічна ре
волюція і література». 19.10
— «Голосую за професію». 
Передача про організацПо 
профорієнтації учнів в 
м. Олександрії. (К-д). 19,35— 
Говорять депутати Верхов
ної Ради СРСР. 19 50 — Те
лефільм «Перші радощі».
2 серія. 21.00 — «Час». 21.30
— М Кропіівипцькпй. «Дві 
сім’ї». Вистава Київського 
Державного ордена Леніна 
академічного української о 
драматичного театру імені 
1. Франка. (К-Д).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — Док. теле
фільм «Донецьк». 10.45 —

Фільм «Родина Кошобип- 
СЫ.ПХ . 2 серія. 14.30 —
«Монголія сьогодні». Кіно- 
програма. 15.00 — Лірика 
М. Некрасова. 15.30 — «Вп- 
нахіднги;». 16.00 — «Золоті 
ворота». Музична програма 
для дітей. 16.45 — Фільм 
«Свистати всіх нагору». 
18.00 -- «Поезія». 18.30 — 
«Академія передового досві
ду». Репортаж з ВДНГ УРСР. 
19.00 — В’щті. 19.30 — До 
75-рІчіЯ 11 з'їзду РСДРП. 
Док. телефільм «Тіїйшії,- на 
Дністрі». 19.50 — Концерт.
20.45 — «На добраніч, діти!» 
21.110 — «Час». 21.30—Фільм 
«Людина іншої сторони,-. 
23.00 — Концерт. По закін
ченні — новини.

7 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.0’9 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.53 — Мультфільм. 9.25 — 
Телефільм «Перші радощі». 
2 серія. 10.90 — Снч<ає
М. Кондратюк. 16.15 — Для 
дітей «Козенята та Сірий 
Вовк». (К-д). 17.10 — «Шах
тарські горизонти» 18.00 — 
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Мульт
фільм. 18.40— « Готовії <с гь-1». 

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Виступ головного інженера 
обласного управління хлібо
продуктів Б. ‘І*. Загальєько- 
го. (К-д). 19.00 — Творчість 
народів світу. 19.20 — Гово
рять депутати Верховної 
Ради СРСР 19.45 — Теле
фільм «Перші радощі». З се
пія 21 00 — «Чёс». 21.30 — 
Урочисте закриття VI Між
народного конкурсу ім. II. І. 
Чайковсокого і концерт лау
реатів. Передача з Великого 
залу консерваторії. По за
кінченні — повніш.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Возінні. 10.15 — Док. теле
фільм «Харків». 10.45 — Для 
д іте 11. « Ха г -ні ка - верті п і на ». 
14.30 — «Пз Сибіру і Дале
кому- Сходу». Кінопрої ра.ма. 
15.25 — «Рідна природа».
15.45 — «Шахова школа».
10.15 — «Мось’ва і москви
чі. 16.4 5 — «Увита’ дороги!»
17.15 —■ Концертний іал те
лестудії «Орля». 18.00 - Ма
ленький концерт. 18.10 — 
«Війні ленінської гвардії». 
Док. фільм «Головком хлі
ба». 18.30 — «Любителям 
балету» 19 00 — Вісті. 19.30 
— В. Кучер «Ми не спимо 
на трояндах». Літературна 
передача. 20 20 — Концерт.
20.45 — «Па добраніч, діти1» 
21.00 — «Час». 21.30 — ■ Те
атральна вітальня». По за
кінченні — новини.



4 стар, ,)Молодвй комувар(( 4 лепея 1978 року

заирошюзиь ёппажижогаш т«ж»лмг «чиливвцат
Всеполозьке
МИТУ № 28
НА БАЗІ ОРДЕНА ЛЕНІНА СОЮЗНОГО 
МОНТАЖНОГО ТРЕСТУ 
«СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ»

ПРИЙМАЄ ЮНАКІВ 1 ДІВЧАТ
ВІКОМ 15 РОКІВ 1 СТАРШЕ

З ОСВІТОЮ ЗА 8-10 КЛАСІВ

НА НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

на базі 8 класів (строк навчання — 3 роки) — 
електрогазозварник, слюсар — монтажник турбоагре
гатів і синхронних компенсаторів, слюсар — монтаж-, 
ник котельних установок, слюсар — монтажник атом
них станцій, маляр-штукатур, столяр-червонсдерев- 
ник;

на базі 10 класів .(строк навчання — 1 рік) — 
слюсар — монтажний атомних станцій, токар-унівср- 
сал.

Усім учням під час виробничої практики виплачу
ють одну третину заробітної плати, а звільненим у за
пас із лав Радянської Армії — і стипендію в розмірі 
78 карбованців.

Тим, хто має потребу, падають благоустроєний гур
тожиток. Усі учні перебувають на повному держав
ному забезпеченні.

В училищі працюють гуртки: крою і шиття, випа
лювання по дереву, театральний, естрадних інстру
ментів. духових інструментів, хсоовий, а також агіт
бригада, клуб інтеризпіональпої дружби і клуб вихід
ного дня. € спортивні секції: волейболу, баскетболу, 
легкої атлетики боксу, стрільби, боротьби самбо 
лижна, велосипедного спорту, шахова, дзю-до.

Бажаючі можуть набути прав іво^сра-любитсля.
Вступники подають заяву на ім’я директора учили

ща, паспорт або свідоцтво про народження, довідку 
про виписку з місця проживання. 6 фотокарток роз
міром 3X4 см. медичну картку (форма № 286).

Документи надсилати на адресу: 188710, м: Всево- 
лозьк Ленінградської області, вул. Приютинсьиа, 13.

Початок занять з 1 вересня.
Проїзд з м Ленінграда з Фінляндського вокзалу 

електропоїздом до станції Берпгардовка в напрямі 
•І’евсьиїм Дубровки, Ладозького Озера або Мельнич- 
ного Ручая. ч

Телефони: 33-79 і 34-00.

ДИРЕКЦІЯ.

Зікам’зівіськс середи® МИТУ № З
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1978—197.9 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кваліфіковані кадри з середньою 
освітою з таких спеціальностей:

електрозварювальними;
електромонтажними освітлювальних 1 силових уста

новок;
монтажники ло силовим і водяним магістралям;
машиністи і кранівники кранів мостових, козлових 

та Інших;
малярі по альфрейно-живописннм роботам;
малярі монтажники.
Строк навчання на ці спеціальності — 3 рони.
Тим, хто закінчив училище в групах з середньою 

освітою, видається диплом про середню освіту з при
своєнням розряду пб професії.

Училище гстує кваліфіковані кадри но програмі 
професійно-технічних училищ:

облицювальними—нлнтковикн—шту натури; 
столяри будівельні.
Строк навчання 2 роки;
елентроментажники;
електрослюсарі: 
малярі-монтажнини; 
електрозварювальними.
Строк навчання 1 рік.
Училище забезпечує: гуртожитком (іногородніх), 

обмундируванням, .гідручинками і навчальними по
сібниками. триразовим харчуванням, а також випла
чує 33 проценти заробітку.

До училища приймаються юнаки і дівчата з осві-

тою за 8—10 класів з 15 до 17 років і звільнені в за
пас з лав Радянської Армії.

По закінченні училище гадає випускникам:
роботу по спеціальності, направления на заліз- 

іівчпиіі транспорт Одесько-Кишинівської залізниці, де 
вони користуються пільгами працівників залізничного 
транспорту, дворазовим безкоштовним квитком (один 
по Одесько-Кишинівській залізниці і другий по сітці 
залізниці СРСР), вугільною карточкою, гуртожитком, 
місячною або тижневою відпусткою, право па вступ 
поза конкурсом до вищих і середніх спеціальних пі- 
ьчальвих закладів тих, хто закінчив училище з від
знакою.

Час навчання в училищі заліковується в трудовий 
стаж.

Для вступу де училища необхідно податі) такі до
кументи на ім’я директора: заяву про прийом до учи
лища; свідоцтво про народження; довідку з місця 
проживання; характеристику зі школи; п’ять фото- 
карюк (розміром 5X6 см).

Документи можна направляти в училище заздалс- 
іідь поштою Свідоцтво і атестат подаються після 
закінчення школи.

Початок занять 1 вересня 1978 року.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Зна

м’янка, провулок Свердлова, № 4.
Телефони: 20-75 — директор училища, 22-18 —

заст. директора по навчально-виробничій роботі.
ДИРЕКЦІЯ.

ОдССЫСИЙ СЛСКТрОТСХІІВЧІІИЙ ІНСТНТуТ ЯВв’їШКу 
іш А. €\. Повювш

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ТАМ ФАКУЛЬТЕТИ 1 СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ДЕННЕ НАВЧАННЯ

Пі>о(Ь<Ре2йкїе учпляще 
текстильно? промисловості 
Полта певної 
бавовнопрядильної фабрики 
Імені йб-річчя Великого Жовтня
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

До закладу приймають дівчат віком 15—19 років 
З освітою за 3 — 10 класів.

Учппише готує кваліфікованих прядильниць, пря- 
дильниць-ирутильнииь, рівниччиць, мотальниць, анГ 
мачок.

Паралельно учні здобувають середню освіту 1 мо
жуть надалі вступити ло вечірнього мєхаио-техполо- 
гічного технікуму при фабриці.

_ ч
Строк навчання — віл і2 ло 24 місяців.
Приймання до •заклгду проводиться протягом року, 

без вступних екзаменів.
Початок занять — у міру комплектування груп.
Вступника полають свілоіпво про освіту, свідоцтво 

про народження або паспорт з випискою (для іного
родніх) довідку з місця проживання 6 фотокарток 
розміре^ 3X4 см, медичну довідку (форма № 286), 
характеристику зі школи чи останнього місця роботи.

Учнів забезпечують гуртожитком, вопи одержують 
стипендію, а через 7—8 місяців їх переводять на від
рядну систему оплати прані, і вони одержують за 
вироблену продукцію від 45 до 120 карбованців па 
місяць.

Адреса училища: 314019. м. Полтава, вуз. маршала 
Бірюзова, 26/1. Телефон 1-95-5 29.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

Факультет автоматичного електрозв’язку.
Спеціалізації: «Автоматична комутація», «Передача 

даних».
Факультет готує інженерів, які обслуговують апа

ратуру автоматичних систем комутації, автоматизога- 
них систем управління, відєотелефонпого і фототе
леграфного зв’язку, мережі І системи передачі даних 
до ЕОМ, управляючі і обчислювальні машжЧі, при
строї телемеханіки і телеуправління у всіх галузях 
народного господарства.

Факультет багатоканального електрозв’язку готує 
інженерів, які працюють в проектних організаціях, на 
будівіїнцтгі і експлуатації кабельних і радіорелейних 
магістралей далміього зв’язку, на станціях космічно
го зв’язку, на експлуатаційно-технічних вузлах зв'яз
ку, на міжміських телефонних станціях, у вимірю
вальних і настроми авнх групах і забезпечують побу
дову і надійні дії єдиної автоматизованої мережі 
зв’язку Радянського Союзу.

Факультет радіозв’язку І радіомовлення ютує спе
ціалістів, які працюють на магістральних і вітальних 
радіоцентрах, телецентрах, радіорелейних магістра
лях, у проектних організаціях, радіозаводах і в на
уково-дослідних інститутах. Розробка і обслугову
вання систем зв’язку з допомогою штучних супутни
ків Землі, забезпечення зв’язку між континентами, 
здійснення Всесоюзного телевізійного віщання, проек
тування монтажу і обслуговування сучасних елек
тронних обчислювальних машин і автоматизованих 
систем управління — все не виконує інженер радіо
зв’язку.

НАВЧАННЯ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА

Вечірній факультет. Спеціальність — «Автоматич
ний елентрозь’язон».

Заочний факультет. Спеціальність — «Автоматич
ний електрозв’язок»; «Багатоканальний електрозв’я
зок», «Радіозв’язок І радіомовлення».

Київський заочний факультет.
а) заочна форма навчання ло спеціальностях: 

«Автоматичний електрозв’язок», «Багатоканальний 
електрозв’язок», «Радіозв’язок і радіомовлення»;

б) вечірня форма навчання -по спеціальностях: 
«Автоматичний електрозв’язок», «Багатоканальний 
електрозв’язок».

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ В ІНСТИТУТ

Заява на ім’я ректора подасться або надсилається 
до приймальної комісії з указаниям факультету і спе
ціальності. До заяви додаються: документ про серед
ню освіту (оригінал), характеристика для вступу до 
вузу, гнтяг з трудової або колгоспної КНИЖКИ (для' 
тих хто працює), завірений керівниками підприєм
ства або закладу, медична довідка (форма № 286), 
чотири фотокартки (знімки без головного убора роз
міром 3X4 см).

Особи, які направляються на нявчання в інститут 
промисловими підприємствами, будовами, колгоспа
ми, крім 'характеристики повинні прикласти направ-' 
ленпя єдиної форми (бланки направлень впсплаїоіься 
приймальною комісією інституту).

Паспорт, військовий неигок або приписне свідоцтво 
пред’являється особисто.

Прийом заяв ча денне відділення — до Зі липня, 
вступні екзамени э 1 по 20 серпня; »а вечірнє і заоч
не — ло 31 липня, вступні екзамени по 20 серпня по
токами.

Вступники здають екзамени з математики (усно), 
фізики (усно), математики (письмово), російської (чи 
української) мови і літератури (твір).

Вступні екзамени з усіх дисциплін можна здавати 
на українській або російській мовах.

Всі абітурієнти па час вступних екзаменів забезпе
чуються гуртожитком.

З питань вступу до інституту звертатися в прий
мальну комісію на адресу: 270020, м. Одеса, вул. Чс- 
люсиіндів, І. Телефон: 23-23-44. Автовідповідач: 
20-77-409.

РЕКТОРАТ.

316050 ГСП, Кіровоград 50, вуп. Пуначарсьнсго, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-3$. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу еій- 
сьнсео-патрістичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 22380, Обсяг 0,5 друк, арк,

ЮНАКИ І ДІВЧАТА'
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. ВСТУПАЙТЕ .
ДО ОНИКЙВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
УЧИЛИЩА № 7!

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

бувають середню освіту, строк навчання — 3 роки),

■■никни
Газета еиходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«молодоп КОММУНАР» — 
орган Кировоградского обкома 

ЛК^МУ г. Кировоград. 
Газет псчагасіся 

па украинском языке.

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

поліграфії і книжкової торііплі, 
м. Кіровоірад, вул. Глінки 2.

Зам. № 279, Тираж 59 200, Індекс 6)197,

тракторвст-машииіст Ш класу (строк навчання -я 
1 рік),

майстер — наладчик тракторів (строк навчання -Ч 
6 місяців).

Три роки вчаться юнаки 1 дівчата, що мають освіту 
ва 8 класів, олив ріп — юнаки і дівчата, що мають 
освіту за 8—10 класів.

Випускники десятих класів і воїни, звільнені в за
пас, учаться за скороченою програмою. їм виплачу« 
юті. стипендію б розмірі 96 карбованців па місяць.

Учнів забезпечують безплатним гуртожитком, ви
хідним оля’ом і спецодягом, триразовим харчуван
ням, вони одержують стипендію. .

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

Початок запять з 1 вересня і далі — в міру комп
лектування груп.

Вступники полають заяву на ім’я директора, авто
біографію, документ про освіту, довідки з місця про
живания і про склад сім'ї, характеристику, медичну 
дєвідку. чотири фотокартки розміром 3X4 санти
метри.

Адреса училища 3)7451, Кіровоградська область, 
Маловнсківський район, с. Онннієве.

ДИРЕКЦІЯ^
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