
ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

(ТАРС).

3—4 липня 1978 року відбувся черговий Пленум Централь
ного Комітету КПРС.

Пленум заслухав і обговорив доповідь Генеральною секре
таря ЦК КПРС товариша Л. І. Брежнева «Про дальший розви
ток сільського господарства СРСР».

Пленум ЦК КПРС одноголосно прийняе постанову е цьому 
питанні, яка публікується в пресі.

Пленум перевів з кандидатів у члени ЦК КПРС Е. М. Пасту
хова.
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ПЛЕНУМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМІТЕТУ КПРС

ОРГАН КІРОВОТРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

Рік видання XIX

НА СЕСІЇ 
ВЕРХОВНОЇ 
РАДИ СРСР

МОСКВА. 5 липня у Великому Кремлівському Па
лаці почала роботу дев’ята сесія Верховної Ради 
СРСР девятого скликання. На роздільних засідан
нях Радії Союзу і Ргдп Національностей було заслу
хано доповіді мандатних комісій палат і затвердже
но порядок денний сесії:

про проект Закону СРСР про Раду Міністрів СРСР; 
про проект Закону СРСР про порядок укладання, 

виконання і денонсації міжнародних договорів СРСР: 
про проект Закону СРСР про вибори до Верховної 

Ради СРСР;
про затвердження Указів Президії Верховної Ради 

СРСР
Об 1! годині ранку відкрилося спільне засідання 

Ради Союзу і Ради Національностей.
Бурхливими, тривалими оплесками депутати і гості 

зустріли товаришів Л. І. Брежнєва, 10. В. Андропова, 
В. В. Гришина, А. А. Громико, А. П. Кирнленка, 
О. М. Косигіна, Ф. Д. Кулакова, Д. А. Кунаева, К. Т. 
Мазурова, А. Я. Пельше, Г. В. Романова, М. А. Сус
лова. Д. Ф. Устинова, В. В. Щербииького. Г. А. А.'ііє- 
на, П. Н. Демічева, В. В. Кузнецова, ГІ. АС Маїперова, 
Б. М. Пономарьова, Ш. Р. Рашидова, М. С. Соломен- 
цева, К. У. Черненка, І. В. Капітопова. В. І. Долгих. 
М. В. Зимяніпа, Я. П. Рябова, К. В.Русакова.

З доповіддю про проект Закону СРСР про Ралу 
Міністрів СРСР виступив Голова Ради Міністрів 
СРСР, депутат О. М Косішій.

Проект Закону про Раду Міністрів СРСР. сказав 
доповідач, розроблений відповідно до Конституції 
країни, рішень XXIV і XXV з’їздів КПРС і наступних 
Пленумів Центрального Комітету партії. В його осно
ву покладено ленінські принципи організації і діяль
ності Радянського уряду. Найважливіше значения 
для підготовки законопроекту мали висловлювання і 
вказівки товариша Я. 1. Брежнєва в питаннях роз
витку політичної системи радянського суспільства, 
нашої загальнонародної держави.

Політичний зміст поданого на розгляд Верховної 
Ради документа визначається конституційними поло
женнями про тс, то керівною і спрямовуючою силою 
радянського суспільства, ядром його політичної 
системи є Комуністична партія Радянського Союзу.

У проекті Закону на основі Конституції визначає
ться положення Ради Міністрів СРСР як найвищого 
виконавчого і розпорядчого органу державної влади 
Радянського Союзу. ,

Закон, який має бути прийнятий па сесії, буде но
вим великим кроком у справі вдосконалення радян
ського законодавства, приведення наших правових 
норм у відповідність з Конституцією і досягнутим 
рівнем розвитку радянського суспільства.

Головне в діяльності партії і уряду — турбота про 
благо народу. Це знову продемонстровано в холі 
Пленуму Центрального Комітету партії, який відбув
ся цими днями і який прийняв по доповіді товариша 
'Л. І. Брежнєва рішення великої ваги про заходи по 
дальшому піднесенню нашого сільського господар
ства.

У проекті Закону визначено роль Ради Міністрів 
СРСР у здійсненні головних завдань партії і держави 
в умовах розвинутого соціалізму. Виходячи з цього, 
в проекті сформульовано основні напрями і принципи 
діяльності Ради Міністрів СРСР.

Доповідач спинився також па питаннях, що їх ви
рішує Рада Міністрів по управлінню економікою, по 
практичному втіленню в жиггя аграрної політики 
партії. На Пленумі Центрального Комітету партії, 
який щойно відбувся, підкреслив він, намічено широ
ку програму дальшого піднесення сільського госпо
дарства, забезпечення всебічного, динамічного роз
питку всіх його галузей, поліпшення умов ЖИТТЯ СІЛІг- 
сі кого населення. Неухильне здійснення рішень Пле
нуму буде одним з найбільш першорядних завдань 
уряду в наступний період.

У гроекті Закону визначаються повноваження Ра
ди Міністрів у галузі організації державного управ
ління, завдання по дальшому зміцненню державної 
дисципліни, підвищенню відповідальності всіх орга
нів управління і службових осіб за доручену справу.

Із співдоповіддю комісій законодавчих передбачень 
Ради Союзу і Ради Національностей по проекту За
кону про Раду Міністрів СРСР виступив голова комі
сії законодавчих передбачень Ради Національностей 
депутат І. Г. Ксбін.

Потім почались дебати.
і Сесія Верховної Ради СРСР продовжує роботу.

(ТАРСЇ, ,

Минає 60 років від початку роботи 
І з’їзду Комуністичної партії (більшо
виків] України. З’їзд, який відбувся 
5 — 12 липня 1918 року в Москві, за
вершив процес об’єднання більшо
вицьких організацій України на осно
ві ленінських ідеологічних, організа
ційних і тактичних принципів.

БОЙОВИЙ 
ЗАГІН
• 3 історії 
обласної партійної організації

ІЛ ОМУНІСТИЧНА партія 
України завжди була і 

є вірною опорою Цент
рального Комітету КПРС, 
неухильно проводила і 
проводить в життя її ле
нінську генеральну лінію. 

Одним із бойових заго
нів її є партійна ерганіза-

ція нашої області, біогра
фія якої бере відлік з кін
ця XIX століття. Під впли
вом робітничого руху е 
промислових центрах Ро
сії почалась революційна 
боротьба трудящих Сли- 
саветградщини.

(Див. 2 стер.).

Найбільше любить Анатолій до
роги. Скільки їх уже було в його 
житті — і злічити важко. Нічого 
дивного — чотири роки Анатолій 
Ясинський, водій радгоспу «Шарів- 
ський» Олександрійського району 
за кермом автомашини. І не просто 
еодісм — кращим молодим водієм 
району • іменують хлопця. Право 
на це заслужив він трудом. На жни
вах минулого року Анатолій пере
віз своєю машиною від комбайна, 
на котрому працював комбайнер 
комуніст Сергій Іванович Ключник, 
чотирнадцять тисяч центнерів 
зерна.

Так, різні дороги були вже у жит
ті делегата XXIII з’їзду комсомолу 
України, кандидата в члени КПРС 
Анатолія Ясинського. Але така, в

яку вирушив він учора — вперше. 
Анатолій зве її дорогою дружби, 
дорогою миру. Вчора перший сек
ретар обкому комсомолу Олексій 
Скічко, водій радгоспу «Шарів- 
ський» Олександрійського району 
Анатолій Ясинський та студент 
IV курсу Кіровоградського інституту 
сільськогосподарської о машинобу
дування Ігор Павлов — делегати 
XI Всесвітнього фестивалю молоді і 
студентів, від’їздили е Гавану.

Перед від’їздом в обкомі комсо
молу відбулась зустріч делегатів з 
болгарськими піонерами, які гос
тюють нині в Кіровограді. ЗО кра
щих школярів — відмінників з різ
них шкіл Кюстенділського округу 
Народної Республіки Болгарії на 
чолі з секретарем Кюстенділського 
окружкому комсомолу Найчо Хрис

товим Івановим та піскервожатою 
з міста Бобов Дол Єленаю Пене- 
всю Грахлевою — учасники поїзду 
«Дружба». На кіровоградській зем
лі їх чекають цікаві зустрічі з укра
їнськими школярами е піонерсько
му таборі «Орлятко», «Дружба», 
екскурсія до Світловодська, еідпо- 
чинок на турбазі «Славутич», подо
рож по Кременчуцькому /лері. 7а 
найбільше їм, звичайне, запам’ятає
ться оця зустріч з делегатами Все
світнього форуму молоді, янею, 
власне, і розпочалися дороги друж
би як делегатів, тан і болгарських 
гостей.

На фото: делегати XI Всесвіт
нього фестивалю молоді і студентів 
Ігор ПАВЛОВ та Анатолій ЯСИН- 
СЬКИИ з болгарськими піонерами. 

Фото В КОВПАКА.



2 стар
в ляпяя 1978 рожу

БОЙОВИК ЗАГІН
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

В м. Єлисаветграді а 
1889 році виникли робіт
ничі організації, які через 
деякий час були розгром
лені жандармерією. Роз
різнені сили організації в 
1901 році об’єднались 
навколо представників 
«Искры»».

Після II з'їзду РСДРП 
опорним центром бюро 
комітету більшовиків на 
Україні було ЦК РСДРП. 
За дорученням Південно
го бюро ЦК видатний діяч 
більшовицької партії — 
Артем (Федір Андрійович 
Сергеев) на початку 1904 
року приїхаз до Єлисазет- 
града. Під безпосереднім 
керівництвом Артема в

ПІД керівництвом Цент
рального Комітету

єлисаветградські 
вики пройшли 
шлях боротьби

більшо- 
славний 
в роки

громадянської війни.
У грудні 1918 року ге

роїчними зусиллями ре-
гулярних частин Червоної 
Армії і партизанських за
гонів Україна була визво
лена від німецьких за
гарбників. Але в Єлисавет- 
граді і навколо нього бу
ло ще багато петлюрів
ських військ і різного бі
логвардійського охвістя. 
Тому слисаветградським 
більшовикам знову дове
лось розгортати боротьбу 
в у/ловах підпілля.

З цією метою в містах і
селах зміцнювались біль
шовицькі організації, стзо-

місті було створено орга
нізацію РСДРП більшо
вицького напрямку. На чо
лі організації стояз комі
тет. Ця організація керу
вала революційною бо
ротьбою робітників і най- 
біднішою масою селян
ства з період першої бур
жуазно-демократичної ре
волюції (1905—1907 рр.).

У дони столипінської ре
акції було розгромлено 
Єлисаветградську більшо
вицьку організацію РСДРП. 
Члени партії, яких не вда
лося схопити жандармерії, 
пішли в підпілля. Після 
Жовтневої буржуазно-де
мократичної революції 
1917 року вони влилися з 
Єлисаветградську тан зва
ну «Об’єднану організацію 
РСДРП». Велику допомогу 
в створенні організації по
дав ЦК РСДРП(б). За дору
ченням ЦК в Слисаветгра- 
ді влітку 1917 року пере
бувала активна діячка пар
тії Євгенія Бош. У прове
денні агітаційно-масової 
роботи серед трудящих 
брали участь кронштадт
ські матроси-більшовики, 
посланці ЦК — А. С. Ага- 
поз і С. Н. Баранов. Це 
зміцнило більшовицьку ор
ганізацію і привело до 
розриву з меншовиками. 
17 вересня 1917 року від
булися організаційні збори 
слисаветградських більшо
виків, на яких було прий
нято рішення: «Створити 
нову самостійну організа
цію більшовиків,- які стоя
ли б на грунті рішень 
VI з’їзду РСДРП(б)». На збо
рах було обрано партійний 
комітет, до складу якого 
ввійшли К. А. Скульський, 
Т. М. Гуляницький та інші.

Порвавши остаточно з

рюзались партійні групи 
та осередки. Робітники і 
трудове селянство Єлиса- 
ветградщини рішуче ви
ступили проти контррево
люції. їх діями керував 
підпільний Єлисаветград- 
ський окружний військово- 
революційний комітет і 
більшовицький комітет. 
Партизанські загони про
вели ряд успішних опера
цій.

1 лютого на спільному 
засіданні окружного пар
тійного комітету і ревному 
було вирішено підняти 
повстання проти петлюрів
ців у Єлисаветграді. На 
ранок 2 лютого основну 
частину міста захопили 
повстанці, але петлюрів
цям вдалося вибити їх з 
Єлисаветграда. 5 лютого 
повсталі робітники, парти
зани знову захопили місто 
і утримали його аж до 
підходу наступаючих час
тин Червоної Армії.

Одночасно з переходом 
влади до військово-рево
люційних комітетів або 
Рад робітничих і селян
ських депутатів у повіті 
розгорнулася робота по 
організації сільської бід
ноти, яка була опорою Ра
дянської влади на селі.

ВЕЛИЧЕЗНЕ значення 
для зміцнення даль

шого розвитку Радянської 
влади і для вирішення 
невідкладних питань со
ціалістичного будівництва

градській партійній орга
нізації довелося очолити 
боротьбу трудящих з 
об'єднаними силами іно
земних інтервентів і внут
рішньою білогвардійською 
контрреволюцією. Після 
жорстоких кровопролитних 
боїв у кінці січня 1920 ро- 
ну остаточно утвердилася 
Надянсьна влада на Єли- 
савстградщині.

Єлисаветградський комі
тет парти, який у вересні 
1920 року очолюзав 480 
членів парти і 220 канди
датів, проводив велику ма
сово-політичну і організа
ційну роботу серед бідно
ти. До вересня 1»20 року u 
усіх селах відбулися за
гальні збори, які обгово
рили питання про органі
зацію комітетів незамож
них селян. Вони стали 
опорними пунктами дикта
тури пролетаріату на селі, 

гіа підприємствах пар
тійні організації опира
лись на профспілки. На 
другій повітовій конферен
ції (26 грудня 1920 року) 
більшовики Єлисаветград- 
щини рішуче засудили 
троцькїстів та інших опо
зиціонерів, які наприкінці
1920 року нав'язали парти 
дискусію про профспілки, 
конференція намітила кон
кретні заходи по поліп
шенню партійної, масово- 
політичної роботи та керів
ництва відбудовою народ
ного господарства.

X з’їзд РКП(б) (березень
1921 р.) конкретизував 
шляхи переходу від капі
талізму до соціалізму, роз
робив нові методи будів
ництва соціалізму. вико
нуючи вказівки В. 1. Лені
на, з’їзд прийняв р<шення 
про заміну продрозкладки 
натуральним податком, 
про перехід до нової еко
номічної політики. Партій
на організація Єлисавет- 
градщиии зразу ж узялася 
за втілення цих рішень в 
життя.

ііетріиськог о району Пела- 
гія Шсвцова Зібрала по 3/2 
центнери цукрових буряків 
з гектара, а ланкоаа цьо
го колгоспу Марія 1 орбань 
— по 62Ц. Ряди передови
ків безперервно зростали.

Робітничий клас, кол
госпне селянство, радян
ська інтелігенція під ке
рівництвом Комуністичної 
парти успішно виконували 
третю п’ятирічку. >а мир
ну працю радянських лю
дей перервала війна. На 
розгром ворога піднялася 
вся країна. На території 
області було створено 16 
партизанських загонів і 50 
підпільно-диверсійних груп. 
Народні месники вели ге
роїчну боротьбу з ненавис
ним ворогом і за період 
окупації області знищили 
24х паровози, 1667 вагонів, 
3/14 автомашин, близько 
З тисяч фашистів, нарти 
занські загони і підпільни
ки подали ослину допомо
гу наступаючій Радянській 
Армії. іак, їх спільними 
діями в грудні 1Ь43 року 
иуло зизволено село Дмит
рівну і місто Знам’янку.

Ірудящі області з пер
ших же днів визволення 
приступили до ліквідації 
наслідків тимчасової фа
шистської окупації. За 
порівняно короткий час 
відбудозували зруйноване 
війною народне госпо
дарство.

НИНІ область має висо- 
корозвинені вугільну, 

енергетичну, електроайа- 
ратобудівну та інші галузі 
промисловості. Кожної до
би вуїільні розрізи, шах
ти й фабрики Олександрії 
видобувають і виробля
ють понад ЗО тисяч тонн 
вугілля та брикету. Одне 
з найпотужніших у країні 
підприємство сільськогос-

Під керівництвом пові
тової партійної організації 
поступово ставали до ладу 
заводи, транспорт та інші 
промислові підприємства. 
Вже в липні 1921 року ко
лектив заводу, що раніше 
належав англійським капі
талістам Ельворті, випус
тив сорок рядових сівалок 
і тридцять роздрібних, 15 
жаток-самоскидок, 20 вія
лок. Завод, що раніше 
належав капіталістові Яс-

меншовиками, більшовики 
Єлисаветграда ще ширше 
розгорнули роботу по по
силенню впливу на трудя
щі маси повіту, на профе
сійні спілки і солдатські 
маси гарнізону, які роз
міщувалися на території 
повіту. Після перемоги 
збройного повстання в 
Петрограді більшовицькі 
організації України, з то
му числі і Єлисаветград- 
ська, провели велику ро
боту по мобілізації мас 
на боротьбу за встанов
лення і зміцнення Радян
ської влади на /лісцях. 
29 січня 1918 року була 
встановлена Радянська 
влада в Єлисаветграді, а в 
січні — лютому 1918 року 
вона перемогла у всіх на
селених пунктах повіту.

мали рішення III з’їзду 
КП(б) України. Під керів
ництвом Єлисаветград- 
ської партійної організації 
в нашому повіті широко 
розгорнулась соціалістич
на перебудова господар
ства. Незважаючи на жор
стокий опір куркулів, ство
рюються комуни. 22 бе
резня 1919 року організо
вується комуна в Субот- 
цівській волості на базі 
поміщицького маєтку. До 
неї ввійшло 23 сім’ї. В квіт
ні 1919 року виникла ко
муна в с. Володимирівці 
Великовисківської волості. 
8 Устинівці було організо
вано дві комуністичні ар
тілі.

Але соціалістичному бу
дівництву заважала грома
дянська війна, яку розгор
нула внутрішня і зовнішня 
контрреволюція, Єлисавет-

кульському, почав виго
товляти гідравлічні преси, 
насоси, борони, вози, фур
гонні осі. На буровугіль- 
ній шахті один шурф ви
дав понад 100 тисяч пудів 
вугілля.

У новий період розвит
ку нашої країни, в період 
боротьби партії за соціа
лістичну індустріалізацію 
і колективізацію сільсько
го господарства Єлисавет- 
градська парторганізація 
виступила міцною, згурто- 
вано»о навколо Централь
ного Комітету Комуністич
ної партії. Партійні органі
зації планомірно керували 
соціалістичним розвитком 
села.
V СІЧНІ 1939 року було 
■* утворено Кіровоград

ську область. Новоутворе
на обласна партійна орга
нізація наполегливо роз
вивала соціалістичне зма
гання, боролася за зміц
нення народного госпо
дарства. На підприємствах 
зростали ряди новаторів 
виробництва, стахановські 
методи роботи ставали 
надбанням бригад, цехів, 
заводів. Однією з важли
вих умов у досягненні 
цього було підвищення 
авангардної ролі комуніс
тів у патріотичному русі 
новаторів виробництза.

Партійні організації очо
лили й патріотичним ру < 
ударників соціалістичних 
ланів. Соціалістичне зма
гання на селі стало масо
вим. П’ятисотенннця кол
госпу імені Ворошилонл 
села Нового Сгародуба

ГАРЯЧІ ТОЧКИ 
ЛИПНЯ

Майже місяць залишився до початку звітів і ви
борів в КОМСОМОЛІ. Ііа головних зборах року ззп за 
справі! спілчан• триматимуть понад дві гисі.чі груп 
КО.МСОрІ їв. Уже СІ ОГОДЛІ КОМІ ІЄНІ ПОВНІШІ ДСІІі.ІЗіЮ 
ьроапалізувати, чи і'сс зроблено по реалізації щиі- 
1 інших зауважень, висловлених на попередніх зжі- 
но-внборніїх зборах, чи всі рішення своїх і вищих ор
ганів ВТ.ЛСНІ в житія, чи дійсно в комсомольській гру
пі зосереджено виховну роботу, чи став групкомещд 
справжнім ватажком юнаків і дівча і. іо ж на поряд
ку дня — шдгоюгка до зборів. Для ночаїку слід 
продумати іі.іал доповіді, чітко розставити в ній ак
центи на головних проблемах, завданнях. Ііопсред- 
гьо можна розподілити обов’язки між активістами. 
Доручити їм знайти приміщення для манку них збо
рів. потурбуватись про високу явк} на них спілчан, 
запросити ветеранів партії, комсомолу, Великої Віт
чизняної війни і праці. С.іоьом, потрібно зробитй все 
необхідне для юіо, щоб збори пройшли на високому 
ідеішо-иолітіншому рівні, ЩОО З П0ЛЯ зору їх родині 
1-е випав жоден недолік, щои не було забуто жоді.ш 
хорошої справи, до якої причетні КОМСОМОЛЬЦІ.

1 ЛИООКІ.’ІІ ЗМіСІ Є з тому, що ПІСЛЯ А\111 З'їзду 
Веііуслі і аліії з їзду «/ііх^.ч «України помітно акти
візувалася вся внутріспілкова роиоіа, ефективніша*! 
стало соціалістичне змаїанна. іак, наприклад, комсо
мольсько-молодіжні колективи підприємств міста 
Кіровограда уклали Договір па трудове суперництво 
з ко.мсомольсоко-молодіжшімн ланками но вирощу
ванню високих врожаїв кукурудзи і цукрових оури- 
ків. Згідно умов соціалісти тої о змагання перемож
цями буде визнано її колекіиви, в яких найкраще 
поставлено комплексний підхід до виховання молоді 
та досягнуто найвищих вироипіічііх показників. Лан- 
ка-нереможець оуде нагороджена кукурудзяною сі
валкою, ВИЮ І ОВ.ІСНОЮ комсомольцями заводу «чер» 
вона зірка» після змін із зекономлених маїср.алів. У. 
лі.пій йде ще перший етап цього омаїаііня.

Протягом нинішньої о мкяця кожен комітет .ком
сомолу повинен орі авізувати вивчення матеріалів 
пленуму обкому компартії України, який розглянув 
завдання партійних організацій ооласті на .иолщіьсії- 
ня виховання молоді і посиленню партійного керів-

подарського машинобуду
вання — завод «Червона І 
зірка» — щодоби випус- В 
кає 200 тракторних сіва
лок. Заваллівський графіт
ний комбінат нині видає 
60 процентів загальносо
юзного видобутку графі
ту. Гордістю області є 
Кременчуцька гідроелек
тростанція — богатир Дні
провського каскаду.

Обласна партійна орга
нізація проводить велику 
роботу по втіленню в 
життя рішень XXV з’їзду 
КПРС.

На постійну турботу пар
тії та уряду в розвитку 
народного господарства 
країни, підвищення життє
вого різня радянською 
народу трудящі Кірово
градської області відпові
дають своєю самовідда
ною працею, прагнуть 
внести вагомий вклад у 
зміцнення могутності на
шої соціалістичної Бать
ківщини.

Колективи 140 підпри
ємств промисловості, кол
госпів, радгоспів, більше 
1700 цехів, змін, дільниць, 
бригад і ферм, більше 59 
тисяч трудівників, підтри
муючи почин москвичів, 
дали слово виконати пла- ~ 
ни трьох роніз п’ятирічки 
до 7 жовтня — першої річ
ниці прийняття нової 
Конституції СРСР.

У колгоспах І радгоспах 
області все більше вико- 
ристовусться метод ІПДТОЙ- 
ців по ефективному вико
ристанню техніки, росту 
продуктивності праці, знач
ному скороченню строків 
польових робіт.

Нині в області в рядах 
партійної організації вже 
близько 69 тисяч комуніс
тів. Вони тісно згуртовані 
навколо ленінського Цент
рального Комітету нашої 
партії, вони бачать свій 
священний обов’язок у то
му, щоб внести вагомий 
вклад у виконання історич
них завдань партії.

О. НЛГОРНИЯ, 
ліві іуючий архівним 
відділом облвикон
кому.

ницгва комсомолом у світлі положень, висновків і 
рекомендацій, викладених у промові Генерального 
секретаря Щі\ К11РС, 1олови Президії Верховної Га
ди СРСР тов. Л. 1. Брежнєва на AV ill з їзді В.ІДЦЛІ 
і постанови листопадового (l'J/і року) Пленуму ЦК. 
Компартії України. (Див. «Молодші комунар» за 
29 червня ц. р.).

Гіротяіом першого тижня місяця номітети мають 
підвити підсумки соціалістичної о змагання за перша 
півріччя, спільно з профспілковими організаціями ви
значити переможців і оперативно поінформувати про 
результати райкоми і міськкоми комсомолу.

З 12 по 17 липня відділ студентської МОЛОДІ і шноля- 
ріь обкому комсомолу та оиласнии штаб «гшмсомоль- 
єьного прожектора», обласна рада профспілок, облвно 
і редакція газети «молодик комунар» проведуть рвид- 
перевірку роооти піонерських таборів та таоорів пра
ці і відпочинку старшокласників.

Надзвичайно ритмічно, повинні нинішнього місяця 
працю*.ати комітети комсомолу колгоспів та радгос
пів, відділень «Сільгосптехніка -, культосвітніх та тор
говельних закладів села. Адже за попередніми про
гнозами спеціалістів сільського господарства десь з 
середини липня почнуться масові жнива, Потрібно 
ще и ще раз переглянути заходи комсомольських 
штабів «1пнива-/о». За час, що залишився, створити 
комсомольські пости якості на період збирання, Ик 
ніколи має сути ефективною робота жнивних штабів, 
штабів «Комсомольського прожектора». Завдання 
стоїть тан: у найкоротшу і найнапруженішу кампанно 
ьоротьии за хліб третього року п ятирічки підсумки 
»»іагання молодих комбайнерів, трактористів, водив 
підбивати щодня, щодня не проходити мимо недолі
ків, досвід кращих впроваджувати невідкладно.

Комітети комсомолу зобов’язані чітко налагодити 
інформаційну роботу. Кожен молодий хлібороб пови
нен знати про тих, хто йде попереду на жнивах, хто 
відстає і з яких причин, на якому місці екіпаж, загін» 
відділок, г-.оліосп, рсион, область. «Техніці — бокову 
ритмічність, зерну — зелену дорогу до засіків!» - 

М деВ13ом мають жнивувати сільські юнаки і ИНсІТсД.
ми« ЛИПНІ продогжустьсп комсомольський двоміснч- 

і°і</аГОТ,вЛ' корм,в для громадського тваринни- 
контпп\. пУ™«-Я ьомітети повинні щодня тримати не 
сьиоР*п»ік»..РиІ підсумки змагання між комсомоле- 
сько-ьіолод....ними кормодобувними ланками і загона- 
жнивО>иН₽а »іппмТЛ’ ке ч®как>чи завершення зелених 
ні» ив. Це допоможе глооїлізувати ше невикопистані резерви напередодні фінішу кампанії нсви«°Ристаж

Значне місце в планах обкомх комсомолу на серед» 
кін місяць літа відводиться роботі з кадрами, 
буде проведено навчання секретарів шкільних кс.мещ 
польських організацій та голів ревізійних комісій 
міськкомів, райкомів, обкому комсомолу. Незабаром 
і.С'Мітеїн іосподьрств ооласті отримають плакат

и-Р на акпівність». В ньому розповідається про 
досвід роооти комітету комсомолу КОЛГОСПУ <Ро.1И- 
!.а '. °’■ПІ1еЬко10 Району, секретар якого займає
С'О VUO И ПНі1Ка ГОЛОЗН колгоспу ПО роботі З 610’

Протягом липня обком комсомолі, буде винчатй 
пп6тг1ІП>0РМаЦ1.ИІІ°‘МЄТ0ДІІЧІІ0Ї Роб°ТН в КОМСОМОЛІ; 
L Ч'Ьсіїи і а і них інформаційно-методичних bi i V” 
мт.:П1СпкК0М1В’ 11аИКОМІВ КОМСОМОЛУ, СЄКТОріЗ їііфор- 

nfi vTHlll'X комсомольських організацій з W«, 
Оі ’гр г^Д111 3at,1xХ'ГИІ не питання на секретаріаті« 

DOfiOTti V 1' ИС' V- Л,ІПИІ гаРЯЧИХ точок ьну гріспілювоі 
Snn "1Х ВЦІЛОМу и; за’^>кить ВІД кожною кем« 
сомольеького комітету, групи, організації.

Інформаційно-методичкий центр обкому 
•1 комсомолу. и J



. в ляпяя 1978 року --------  ■■ зк®■мгуяар** ---------------
«ОБРІЙ». СТОРІНКА ДЛЯ УЧНІВ ПРОФТЕХУЧИЛИЩ ""

З стор,

Е ПІ З О д
На тротуарі центральної вулиці стояло 

кілька підлітків.
— А гарно, правда? — кивнув один з 

ьик в бік колони, що рух їлась вулицею 
під звуки бадьорого маршу.

• • — Крокують? Певно. Та ніби ти б так 
не зміг. — Співбесідник окинув погля- 
'Ловґ струнких підтягнутих хлопців і дів
чат. — Ти теж десятий закінчив? Ну от, 
вважай, ровесники...

— А знаєш. Юрку,мені здається, щоб 
ось так іти, мало навчитись чітко карбу
вати крок. Ні, ти все-таки поглянь. Воші 
якісь... впевнені чи що* Ти пам'ятаєш, 
як ішли зі зміни робітники? Ну ось. Так, 
по-моєму, ходять щасливі люди...

Монолог перший
Випускник
Сашко ЧОРНОБРИВЕЦЬ:

коли пі чпнається
— Якщо ги народився в селі, то, ма

буть важко згадати.

любов до поля, до села. Або й'просто 
неможливо. Бо, скоріше, любов ця не по
чинається. Вона входить в тебе, в усе 
твоє єство так, що ти просто не годен 

ВІДДІЛІ.™ себе від усього цього, просто 
т е мислиш іншого життя. Я над цим ні
коли не задумувався. Знав, що є моє 
село, є поле, па якому ростить хліб бать
ко, і, коли виросту, роститиму хліб теж. 
Так прийшов у Новгородківське сільське 
професійно-технічне училище Аї 6. Тут 
зустрівся з Сашком Білоусом, він іеж 
зараз закінчує наше училище. Хлопець, 
Що народився і виріс у місті, промисло
вому Кривому Розі, ніким, окрім механі
затора, буї и не хоче. Коли він розпові
дає про це комусь, співрозмовник дивує
ться: як же це з міста — в село? А ііай- 
образлнвіше буває, коли починають сум
ніватися: може помилився? Щоправда, 
недавно він довів усім скептикам одра
зу: на обласному конкурсі молодих ора
чів серед учнів сільських професійно- 
технічних училищ посів перше місце. До
вів, що любов його до землі — це любов 
творця, любов людний, котра знайшла 
себе.

Взагалі ж на тих змаганнях ми таки 
добре нахвчлюваліїся. Особливо за нашу 
Галку. А вона молодець. Зорала свої 
тридцять сотих так, що навіть хлопці 
позаздрили. А через півгодини прибігла 
сяюча з навчальної о корпусу: екзамен з 
алгебри склала теж на «відмінно»! «Чай 
до чого ти в ці дні готувалася: до алгеб
ри чи до конкурсу?* — питаемо. «Знає
те, — відповідає, — чим менше часу, тим 

і.чьше починаєш ного цінувати. Та її цс 
сіла я інакше. Мені ж довіряють...».
А довіра її справді річ не абияка. >1 

приїхав на практику до свого колі оспу 
Хвилювався — це мала бути перша еа 

іша практика. 1 рангом: «Трактор-; 
поки що не- дамо». «Гак я ж умію!» 
і мовив перевірити. Трактора я отри 
мав.. А як я годі працював! Зрозумів 

мені повірили, що я для них не прос
то хлопчисько, а такий, як і всі — гос 

р. Я від усвідомлення цього аж по 
дорослішав. Бути господарем на землі— 
що від тою почесніше.- Мабуть, я 
щаслива людина. і Сашко Білоус, і 
комсорг Галина Дов. аль...

та и 
па

АВТОРСЬКИЙ ВІДСТУП. Цього р 
професійно-технічні училища області 
кінчать сім тисяч учнів. Сім тисяч мі 
дих. робітників, механізаторів, будівель
ників — спеціалістів дев’яносто шести 
професій понесуть людям свої знання, 
вміння. Зрозуміло, вони не всі прибули 
до Кіровограда на сьято, що було їх без
посереднім святом — День молодого ро
бітника, свято праці, молодості, мисте
цтва і спорту. Не всі, бо, скажімо Мико
ла Новиков, випускник Знам’янського 
ТУ № 2, з цей час був у рейсі — майбут
ній помічник машиніста тепловоза закін
чує практику в Знам’янському локомо
тивному депо. Не всі, бо Тоня Шкода, 
випускниця Бобринецького сільського 
проертехучилища в рідному колгоспі іме
ні Жданова Добровеличківсьного району 
разом з батьком готуєтеся до жнив. За
раз у неї ще практика, а жнивуватиме 
вона ине молодим спеціалістом. Та всі 
вони, навіть ті, кого в той час не було 
оіля пам’ятника Леніну, приєднувались 
до слів клятви: «Вступаючи в ряди робіт
ничого класу країни...*.

Монолог другий

Випускниця 
Рая ХАВРЕНКО:

— Всю дорогу від у ш.’ішца до пам’ят
ника Леніну, крокуючи в колоні, я хви
лювалася. Адже зараз мені доведеться 
на тому святому для кожного з пас міс
ці виголосити клятву від імені всіх ви
пускників. А потім рангом згадала свій 
цех і заспокоїлась. Який зв’язок? Та ж 
я мала присяга ги на вірність саме йому 
— моєму заводові, цехові, моїм настав
никам і друзям, моїй роботі. А я ж роб
лю це зараз кожного дня, щоправда без 
слів. Ось бачте, навіть Кіровоградський 
завод тракторних гідроагрегатів я вже 
назвала своїм, ГІоі>п що я тільки про

ходжу туї практику, останню, переддип
ломну. Та моє найбільше бажання — 
отримати призначення саме па цей за- 
всд. Приходжу щоранку в цех, вітаюся 
з усіма і відчуваю, іцо прийшла до рід
ною дому Коли Люда Чйвіт, свердлу
вальниця нашою цеху, питає мене про 
справи, я знаю, що це не стороння ціка- 
г.ісіь, цс спільні інтереси людей, зближе
них однією справою. Наша спільна спра
ва — це і мої шестерні, які виточую на 
своєму верстаті, і наші насоси, для яких 
ьон-і необхідні, і трактори, які, завдяки 
нашій роботі, будуть орати землю, і хліб, 
що виросте на цін землі. Наша спільна 
справа — праця па благо країни, на бла
го людей.

Коли я підводжу голову від свого 
верстата, я бачу Сергія Козленка і Во
лодю Кочкіна. Ми вчимося разом в Кі
ровоградському міському професійно- 
технічному училищі № 4, ми разом про
ходимо практику на заводі. І я знаю, 
що вони теж гордяться, що незабаром 
зватимуться робітничим класом. І он ті 
хлопці, що несуть на чолі колоші прапо
ри, теж з нашої групи. А група у пас бу
ла спргвжня — дружна, всі за одного і 
один за всіх, і в училищі нам було Ціка
во вчитися. Ти, я думаю, не скаже кожен 
із сьогоднішніх учасників свята. А пас 
же — півтори І псячі...

Монолог третій
Першокурсниця
Наташа ЧЕРНИШОВА:

— Ну, по-перше, 
була трішки раніше,

першокурсницею я 
ну буквально кіль
ка днів тому. За
раз я вже на дру
гому курсі О дек 
санлрійського се
реднього сільсько
го профтехучили
ща № 3. Моя май
бутня спеціаль
ність — електро
монтер сільської 
електрифікації і 
зв’язку. Моя і ще 
двадцяти восьми 
дівчат з нашої 
групи. Ми з Лідо:о 
Колосник приїхали 
навчатися з Ново- 
українки, Галя 

Ванденко — з Гайворона, Таїса Ужза— 
з Усіїшівки. Чи цікаво нам вчитися? Ме
ні найбільше запам’яталося здивування 
моїх домашніх, коли я сказала їм, що з 
фізики у мене нині п’ятірка. Коли я вчи
лася в школі, майже з усіх предметів 
у мене були четвірки І п’ятірки. А 01 фі
зика не давалась ніяк. Зараз у мене — 
жодної трійки, і навіть фізику я пере
могла! Дсхю вважає, що вимоги до нас, 
мовляв, менші. Якраз навпаки. Адже моя 
майбутня спеціальність безпосередньо 
зв’язана з цим предметом. Просто ціка
во мені тут вчитися. Коли наближаєшся 
ось так до професії, коли відчуваєш від
повідальність, стаєш дорослим і само
стійним. Ось хлопці з Олександрійського 
міською ІІТУ № 7 будують гуртожиток 
для нашого училища. Такі ж хлопці як і 
ми, наші' ровесники, — а вже справ
ляються з справжньою відповідальною 
роботою.

А вчитися нам цікаво. І жити теж. 
Скільки різних гуріків в нашому учи
лищі...

АЗТОРСЬНИИ ВІДСТУП. Про те, чим 
займаються учні в училищах області у 
вільні години, мошна було б бачити на 
святі. Тоня Лисенко, Галя Радченко, Па
ля Дудник, Галл Лозова — майбутні апа
ратниці цукрових заводів. А їх агітбрига
да «Пошук» Капітанівського МПТУ N. 10 
— відома не тільни в училищі. Учасники 
свята гаряче аплодували, коли дівчатам 
вручали ще одну грамоту — грамоту 
Держномітету СРСР по префтехоевігі. 
І ансамблю Будинку культури обласного 
управління профтехосвіти «Ршм часу», 
переможцю обласного коннурсу комсо
мольської пісні, теж аплодували. Його 
участйки — учні Кіровоградських ТУ 
Мі 1 і ТУ Яг 4. І за велосипедистів вболі
вали В гонці їх брало участь п’ятеро, 
всього ж у групі спортсменів з МПТУ 
№ 2 навчається 28. Ще дві групи цього 
училища оволодівають класичною бо
ротьбою!

ЕПІЗОД
тротуарі центральної вулиці стоя

ло кілька підлітків.
— /\ гарно, правда? — кивнув один з 

них в бік колони, що рухалась вулицею. 
По моєму, так ходять щасливі люди...

Ви не помилилися, хлопці!

На фото: під «-ас свята.

Фоторепортаж II. ПАСТУШЕНКО 
і В. КОВПАКА.

Редактор М. УСЛАЛЕНКО.
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запрошують інститути; ( технікуми,? 
училищам

Олександрі йське 
міське середнє 
профтехучилище № 1
НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклал готує кваліфікованих робітників. Після за
кінчення навчання учні одержують диплом з присво
єнням третього розряду за спеціальністю та атестат 
про середню освіту.

Училище готує:
на базі 8 класів — 
токарів, 
елек грогазозварнпьів, 
«лгосарів електромонтажників, 
слюсарів по монтажу металоконструкції“» та устат

кування,
слюсарів-іпструментальппків по штампах, пристосу

ваннях і прес формах,
монтажників електромеханічних і радіотехнічних 

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

трокранів,
сліосарів-інструментгльппків по штампах, пристосу

ваннях і прес-формах,
фрезерувальників.

Тривалість навчання: на базі 8 класів — 3 роки, на 
базі 10 класів — і рік.

Приймають юнаків і дівчат віком 15 років і стар
ших.

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

Під час виробничої практики учням виплачують 
33 процент їхнього заробітку.

Юнакам і дівчатам налають гуртожиток.

Вступники полають заяву, автобіографію, свідоцтво 
про освіту паспорт або свідоцтво про народження, 
характеристику, зі ніколи, довідку про етап здоров’я, 
медичну лопі'іку про щеплення, 6 фотокарток розмі
ром 3X4 сантиметри.

Адреса училиша Кіровоградська область, м. Олек
сандрія, селите Октябрське, вул. Ватутіпа, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

10 II А К НІ Д І н ч А Т А!
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
О. С. ЄГОРОВА
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978-1970 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

маляр (будівельний), 
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

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

юнаків і дігьат, що маюіь освіту за 8—9 класів.
Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо

чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
воші одержують третину суми, заробленої НИМИ під 
час виробничої практики. Час навчання в училищі за
раховується до трудового стажу.

Стрг.к навчання — 3 роки.
Училище має чудовий сучасний навчальний комп-’ 

лекс. у якому обладнано кабінети і лабораторії, май
стерні. спортивний га актовий зали. В закладі є спор
тивне літнє містечко, працюють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спортивні ССК-

Ійроноградське
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
закрійник чоловічого, жіночого й дитячого верхньо

го одягу, закрійник жіночого її дитячого легкого 
плаття і чоловічих сорочок (;іа ці спеціальності 
пршїм.тюті. кравців обох статей з досвідом роботи 
не менше трьох ооків, шо мають освіту за ІО класів. 
Строк навчання — І рік), кравець чоловічого, жіно
чого її дитячого верхнього одягу, в’язальниця виробів 
верхнього трикотажу та полотна на плоскофапговнх 
машинах з умінням виконувати шиття і оемопт три
котажних єпрсбів, заготовити верха взуття з квалі
фікацією взуттєвнка по іпдпімлуальному шиттю взут
тя. годинникар — майсіер по ремонту годинників з 
умінням викопувати граверні роботи, перукар широ
кого профілю (чоловічий і жіночий), фотограф широ
кого профілю (на ці спеціальності приймають юнаків 
і дівчат з освітою за 8—10 класів, залежно віл вибра
ної спеціальності. Строк навчання — 2 роки).

Професійне училище Чернігівського камвольно-суконного комбінату 
імені 50-річчл Радянської України

ції. Є спеціалізовані групп зі спортивним нахилом — 
класична боротьба і велосипедний спорт, де своїй 
спортивну майстерність учні вдосконалюють під ке
рівництвом досвідчених тренерів, майстрів спорту. •, 
СРСР. >

Ві’пусхпіікіі-пілміїпнікн мають право вступати до 
гліщих і середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах, а також можуть бути направлені до вищих 
і середніх навчальних закладів системи професійно« 
технічної освіти, де навчання проводиться на повно
му державному забезпеченні.

Училище готує спеціалістів для комбінату «Кірб- 
воградважбу/і» — найбільшої будівельної організа
ції нашої області.

Вступник;! подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності. азтобіографію, характеристику, сві
доцтво про наводження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, довідки 
з місця проживати і еро склад сім’ї, медичну довід
ку (форма № 286). 8 фотокарток розміром 3X4 см. •

Приймання документів — з 15 квітня.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: 316026. м. Кіроеоград, вул. Черво- 

нсзорівсьна, 23. Телефон 2-33-49.
їхати до умилила: автобусами №№ 2, 14 — до зу

пинки «Мічуріна», Ко 29 — до зупинки «Профтехучи
лище № 2 імені О. С. Єгорова» або тролейбусами 
№№ 2, 4 — до зупинки «Завод «Буддеталь» чи «Кора- 
ленка».

ДИРЕКЦІЯ.

профтехучилище обласного побуту прана ліня
1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учні одержують стипендію в розмірі 20 карбованців 
на місяць, а іногородні — її квартирні. Піл час ви
робничії практики учні одержують третину заробле
них ними грошей. Час навчання в училищі зараховує
ться до загального трудового стажу.

Вступники подають заяву па ім’я директора учили
ща, направлення міськ(раіі)побугкомбіпату із зазна
ченням вибраної спеціальності, свідоцтво про народ
ження (оригінал) або паспорт, документ про освіту, 
характеристику, довідки з місця проживання, про 
склад сім’ї та медичну (форма № 286), гри фотокарт
ки розміром 3X4 см.

Приймання документів — по 25 серпня. Початок за
сять з І вересня.

Адреса училища: 316013. м. Кіровоград, пров. Вс- 
ликовисківськнй, 2. Тсл. 3-20-17. їхати всіма видами 
транспорту до зупинки «Автовокзал».

ДИРЕКЦІЯ.

НАБИРАЄ УЧНІВ ПА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

КіВЇШЧвКіІЙ 
будіввельїііій технікум 
ТрШІРНСфТНОГО 
б у дікіїпцтва

ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК. ї

На денний відділ на спеціальності!

розвідування га будівництво залізниць, 
мости й інші споруди,
будівництво тунелів і метрополітенів, 
маркшейдерська спрага;

заочний відділ па спеціальності: 
розвідування та будівництво залізниць, 
мости й інші споруди, 
будівництво тунелів і метрополітенів.
Технікум готує техніків будівельників для споруд

ження залізниць та об’єктів транспортного будів
ництва.

Приймають переважно осіб, які закінчили восьми
річну й середню школи.

Учні одержують стипендію на загальних підставах. 
Гуртожитком забезпечують усіх, хто має в ньому 
потребу

З 1 липня при закладі працюватимуть підготовчі 
курси.

Адреса технікуму; 252151, м. Київ-151, вул. Він
ницька, 10. їхати тролейбусом № 9 до зупинки «Він
ницька». ’ »

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефони | Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

Заклад готує висококваліфікованих стрічкарок, 
рівничнинь; прядильниць, мота льниць-сукалшншь, 
ткаль, крутильниць, операторів чесальних машин з 
умінням виконувати роботу контролера по освоєній 
професії.

До училища приймають без вступних екзаменів дів
чат віком 15—20 років з освітою за 8—10 класів. 
Стрск навчання: па спеціальностях «Стрічкарка», 
«Крутильниця», «Мотальнпця-сукальпная» та «Опе
ратор чесальних матій» — 1 рік. па спеціальностях 
«Рівнпчнпця», «Ткаля»: на базі 10 класів — 1 рік. па 
базі 8 класів — 2 роки.

Всіх учнів забезпечують стипендією в розмірі від 
36 до 40 карбованців на місяць, протягом 8 місяців 
учням падають гуртожиток. До одержання гуртожит
ку вони проживають на приватних квартирах, які 
оплачує комбінат. Адреси квартир дає училище. Всі 
учні користуються пільговими квитками для проїзду 
на міському транспорті і пільгами при купівлі квит
ків на всі види транспорту міжміського сполучення.

У період виробничої практики учні повністю одер
жують свій заробіток.

Випускникам присвоюють 3-й. 4-й і 5-й розряди по
- - ------------------------------------------------------------------------------п------------------------------------------ ZZ-------------- ■

Професійне училище Черкаського тонконого комбінату
ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Заклад готує кваліфікованих ткачів, снувальниць, 

крутильниць, раклістш, апретурників/ '
До закладу без вступних екзаменів приймають юна

ків і дівчат що мають освіту за 8—10 класів.
Початок занять з І вересня.
Строк навчання — 1—2 роки, залежно віл спеціаль

ності.
Учнів забезпечують стипендією в розмірі 39—15 

карбованців на місяць. Крім того, в установленому

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Киролоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград. 
Газета псчаїасгсп 

па украинском языке. 

вибраній ’'пеніальїіосгі текстильника і видають ате
стат про закінчення училища.

Час навчання п закладі зараховують де трудового 
стажу.

Під час навчання в училищі учні мають можлп; 
вість одночасно вчитися у вечірній школі робітничої 
молоді і в мехаиіко-технологічному технікумі, який 
знаходиться в приміщенні професійного училища Тих, 
що закінчили училище, до цього технікуму приймають 
поза конкурсом.

Вступники подають документ про освіту (оригінал), 
свідоцтво про народження, характеристику, авто
біографію, медичну довідку (форма № 286). довідку 
з місця проживання, 6 фотокарток розміром 3X4 сан
тиметри.

Документи приймають V канцелярії училища що
дня. крім неділі, з 9 по 17 голину.

Зарахування до училища здійснює відбірна комісія 
без екзаменів.

Початок навчання з 1 серпня. 1 вересня.
Адреса училища: м. ЧсрпІгів-23, вулиця ІЦорса, 64.

ДИРЕКЦІЯ.

порядку оплачмоті.ся роботи, викопані у процесі ви
робничого навчання.

Час навчання в училищі зараховуюті до безперерв
ного трудового стажу.

При училищі працюють їдальня, школа робітничої 
молоді.

Випускники закладу мають можливість поза кон
курсом вступати до текстильного технікуму

Кращих випускників посилають на навчання до ви
щих учбових закладів за направленням комбінату.

Вступники полають заяву па ім’я директора доку
мент пр з освіту, довідку з місця проживання, копію 
поспідчсп’їя про народження, 4 фотокартки розміром 
3X4 сантиметри. •

Вступники проходять медичну комісію за направ
ленням училища.

316050 ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря те відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів 1 масової роботи—2-45-36, відділу еій- 
сьисво-патрістичиого виховання те спорту — 2-46-87.

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

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

Адреса закладу: 257004, м. Черкаси, вул. Енгель
са, 170. їхати тролейбусом № 7, автобусами №№ 9, 1 
до зупинки «Фарбувальне виробництво».

Телефон 94-32-58.
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