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площ? перед будинком г.р«е/п-ня колгоспу того ранку була 
по-особливому уроча і сєяікоеа. Вишикувались у шеренгу 10 ком
байнів, за ними — трактори, автомобілі. Тут відбувся короткий 
мітинг з нагоди масового виходу на жнива третього рону п’яти
річки. Сенретар партійної організації колгоспу А. М. Климєинс за
кликав механізаторів, .водіїв, усіх трудівників села розгорнути со
ціалістичне змагання за ефективну і якісну працю з перших же 
днів на збиранні.

Перед виїздом у поле кожному комбайнеру було Еручено ьалізни 
з термосами аптечками, всім необхідним в польовому стані. Ра
зом із досвідченими жниварями такий подарунон від колгоспу 
одержав і комсомолець Павло Сироватка, який очолив комсомоль
сько-молодіжний збиральний екіпаж. Нарівні з батьком Паелом 
дем яноеичем Гуржієм водитиме нинішньої косовиці комбайн 
учень СИТУ комсомолець Віктор Гуржій.

Найхаилюючіша подія старту жнив відбулася в полі. Орденоно
сець, ветеран праці Володимир Федосіиович Коваленко серпом ско
сив колосся на перший сніп, проголосив тепле батьківське напутнє 
слово. Хорошого настрою додала механізаторам на святі пеошого 
снопа молодіжна агіткультбригада «Веселка».

Г. ХОМЕНКО, 
заступник сеьрегаря комсомольської організації колгоспу 
імені Кіроеа Олександрійського району.

ПЕРША КОЛОНКА

Село. Недільний день. Хто не зайнятий 
роботою в полі, після напруженої праці 
збирається гарно відпочити. Ті, хто лю
бить спорт, поспішають на сільський ста
діон. Так і в будні дні, після робочої 
зміни. Як тут зустрінуть юнаків і дівчат? 
Чи привабить спортивний комплекс сво
їм святковим вбранням молодих спорт
сменів, фізкультурників, чи є тут все 
необхідне, аби сільські трудівники мали 
змогу постійно підвищувати свій фізич
ний гарт і спортивну майстерність? Ін
структор по спорту колгоспу імені Щор
са Ульяновського району Андрій Сусло 
зауважує: «Проблему можна вважати

СІЛЬСЬКИЙ 
СТАДІОН
розв’язаною, коли тут, на стадіоні, всім 
добре. Коли кожен може зайнятись най
улюбленішим. Щоб не тільки футбол...» 
І молоді трудівники села Кам’яної Кри
ниці таки задоволені. Свій стадіон вони 
називають малим олімпійським. Тут усе 
зроблено за типовим проектом, по-но- 
єому: зразкове футбольне поле, бігові 
доріжки, сектори з гумово-бітумним по
криттям. Все красиво, по-святковому. 
Все зроблено майстрал\и з допомогою 
юнаків і дівчат села, які не раз виходи
ли сюди на суботники і недільники. Ти 
с»ч' карбованців витратив колюсп імені 
Щорса на цю спортивну споруду. 1 не
дарма. Бо спорт і труд молодих поряд 
ідуть. Народжуються нові рекорди — в 
спорті, і в праці на колгоспних нивах.

Ініціативу кам’янокриничанців підтри
мала молодь інших господарств Улья
новського району — колгоспів імені 
«Фрунзе, імені Шевченка: свої стадіони 
еони тож будують за типовими проекта

ми. А поряд — стрілецькі тири. Ось і є 
можливість зробити гожий розгін --- ПІД
«ас змагань з багатоборства ГПО, на 
спартакіадних турнірах, змаганнях нл 
призи героїв-земляків, матчозих зустрі
чах найсильніших футбольних, волей
больних, баскетбольних та легкоатлетич
них команд.

Такий орієнтир і в комсомольських та 
фізкультурних активістів колгоспів імені 
Леніна Світловодського району, «Друж
ба» іТовоукраїнського району, імені 
Леніна Долинського району. Плануючи 
спортивно-масові заходи, вони перед
усім дбають про обладнання нових та 
експлуатацію наявних спортивних баз. 
Завтра, скажімо, турнір з багатоборства 
ГПО. Отже, сьогодні треба обновити всі 
сектори і майданчики, розмістити тут 
лозунги і заклики, рекламні щити. І за 
цю справу береться більшість учасників 
змагань. Не чекаючи, поки буде все 
зроблене руками інших. А коли керів
ники господарств бачать таку активність 
молоді, то завжди йдуть назустріч їй — 
допомагають коштами, будівельними 
матеріалами, мехацізма?ли. А ось з ба
гатьох сіл Гайворонського і Устинів- 
ськсго районів надходять сигнали про 
те, що молоді ніде займатись спортом, 
а комітети комсомолу не визначили чіт
кого орієнтиру в справі будівництва 
спортивних споруд. Тимчасом саме те
пер, влітку, є всі можливості взятись за 
розв’язання цієї проблеми.

В кожному селі, в кожному колгоспі 
має бути стадіон чи спортивний комп
лекс, який міг би прийняти максимальну 
кількість фізкультурників. Бо без зраз
кової спортивної бази нічого й говорити 
про зрушення б спортивно-масовій ро
боті.

У ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМІТЕТІ КПРС 
І РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

Центральний Когзітет ИПРС і Рада /Міністрів СРСР прийня
ли ряд постанов з питань дальшого розвитку і підвищення 
ефективності сільськогосподарського виробництва. Постано
ви схвалені Пленумом ЦК КПРС, який відбувся 3—4 липня 
1978 року

Це постанови:
«Про заходи г.о дальшому розвитку комплексної механіза

ції сільськогосподарськего виробництва і оснащенню сіль
ського господарства високопродуктивною технікою»;

«Про заходи по збігьшенню виробництва і підвищенню 
якості кормів»;

«Про заходи по збільшенню виробництва у 1978—1985 ро
ках високопродуктивної техніки для кормовиробництва і 
чормоприготування 'комплексної механізації робіт на тва
ринницьких фермах і а птахівництві»;

«Про збільшення виробництва комбікормів і підвищення 
технічного рівня підприємств комбікормової промисловості 
міністерства заготівель СРСР у 1978—1985 роках»:

«Поо дальший розвиток виробництва кормових добавок, 
засобів захисту рослин та іншої продукції мікробіологічної 
промисловості в 197&—1985 роках»;

«Про заходи по дгльшему вдосконаленню племінної спра
ви у тваринництві»;

«Поо заходи по поліпшенню ветеринарного обслуговуван
ня тваринництг.с »;

«Про комплексну механізацію і хімізацію вирощування 
цукрових буряків і дальший розвиток цукрової промисло
вості»:

«Поо додаткові заходи по поліпшенню селекції і насін
ництва кукурудзи»;

«Поо заходи по поліпшенню економічного і фінансового 
стану колгоспів і радгоспіс»;

«Про вдосконалення порядку відшкодування втрат радгос
пів та інших державних сільськогосподарських підприємств 
від стихійною пиха та інших несприятливих умов»;

«Про дальший розвиток спорудження індивідуальних жит
лових будинків і закріплення кадрів на селі»С

ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР висловили впевненість у 
тому, що партійні, профспілкові, комсомольські організації, 
радянські і господарські органи вживуть усіх заходів до того, 
щоб забезпечити успішне виконання завдань, передбачених 
вказаними постановами доб ються підвищення ефектив
ності і значною зростання виробництва і закупок усіх сіль
ськогосподарських продуктів.

Короткий викгад прийнятих постанов опубліковано в цент
ральних, республіканських, крайових і обласних газетах.

(ТАРС).

У ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
Центральний Комітет Компартії Ук

раїни прийняв постанову »Про соціаліс
тичні зобов’язання трудящих передових 
районів, колгоспів, радгоспів, підпри
ємств. науково-дослідних закладів по 
достроковому виконанню завдань 1978 
року і трьох років п’ятирічки». У поста
нові відзначено, що трудящі республіки 
з одностайним схваленням зустріли пі- 
іиелчя липневого (1978 р) Пленуму ЦК 
КПРС. сприйняли їх як бойову проїра
му дій по здійсненню ленінської аграр
ної політики партії, виробленої XXV 
з'їздом КПРС соціально-економічної 
програми. Ділом відповідаючи па зав
дання, висунуті в рішеннях Пленуму.

(фЦЖ)

Праця, мир, 
дружба

ВОНИ ЇХАЛИ В СТЕП У 
ДНІ ВЕСНЯНОГО ЗАСІВУ, 
В ЧАС ПЕРЕДЖНПВ’Я. 
ЇДУТЬ 1 ТЕПЕР. КОЛИ НА 
КОЛГОСПНІЙ НИВІ ПО
ЧАЛ і І ПРАЦЮВАТИ ПЕР- 
ІНІ ЖЕНЦІ 13 ЗАКЛИЧ
НИМ СЛОВОМ, 13 ДЗВІН
КОЮ ПІСНЕЮ — ДО ХЛІ
БОРОБІВ. ТУДИ. ДЕ ВИ
РІШУЄТЬСЯ ДОЛЯ УРО
ЖАЮ ЮВІЛЕЙНОГО КОМ
СОМОЛЬСЬКОЇ О РОКУ.

НА ФОТО: УЧАСНИКИ 
АГІТБРИГАДИ ПОВГО- 
РОЛКІВСЬКОГО РАЙОН
НОГО БУДИНКУ КУЛЬТУ
РИ Н. ПЛОТНИКОВА, 
Т. БІЛЕНОВА Т|Х В. ВОЛ
НОВОЙ ВИСТУПАЮТЬ ПЕ
РЕД ХЛІБОРОБАМИ.

Фото В. ЗАНІЗДРИ.

доповіді Генерального секпетаря ІІК 
КПРС товариша /І 1. Брежнєва «Про 
дальший розвиток сільського господар
ства -СРСР». керуючись його рекоменда
ціями. викладеними V привітанні колек
тиву зернорадгоспу «Гигант» Ростов
ської- області, трудящі передових райо
нів. колгоспів, радгоспів, підприємств 
і намксво-досліл’пих закладів зваживши 
свої можливості і прагнучи закласти 
мінну основу для дальшого значного 
зростання виробництва і заготівель сіль
ськогосподарської продукції в одинадця
тій п’ятирічці, взяли нові, вищі соціаліс
тичні зобов’язання по достроковому за
вершенню завдань 1978 року і трьох ро
ків нинішньої п’ятирічки.

Якщо лише на півгодини 
менше ремонтувати слек- 

тревоз. економ'я станови
тиме 700 каобованців від 
ножної машини щороку. 
Прийшовши до такого 
висновку, комсомольці де
по ГЛосква-Сортувальна ви
рішили скоротити до мі
німуму час на цю опера
цію. Результат — кілька 
потужних електросозів 
щомісяця достроково здо
бувають «друге життя». 
Один з ініціаторів руху — 
депутат Верховної Ради 
РРФСР машиніст М. Ва

сильєв. 9 липня він при
йшов у Кремлівський Па
лац з’їздів, щоб розповісти 
учасникам мітингу — пе
реможцям соціалістичного 
змагання за право прел 
ставляти радянське юна
цтво на XI Всесвітньому 
фестивалі молоді і студен
тів — про славні діла сео- 
їх товаришів. * -

їх більш як тисяча — 
делегатів фестивалю з усіх 
союзних республік, які 
працюють так само надій
но, творчо, як і М. Василь
єв. І кожному с про що 
розповісти.

Ш< Компартії України схвалив ни> 
патріотичну ініціативу і запропогпЕав 
обкомам, міськкомам, райкомам партії, 
рерршшпм парторганіззіїіям, виконко
мам Рал народних депутатів, профспіл
ковим. комсомольським органа?.і. мініс
терствам і відомствам республіки, ке- 
пмючись рішеннями тнпвевого (1978 р.)’ 
Пленуму ЦК КПРС. вказівками і реко
мендаціями. викладеними в доповіді 
товариша .Л. 1. Брежнєва на Пленумі, « 
його привітанні радгоспові «Гигант» Рос
товської області, розгорнути органі.зз- 
тсрську і політичну роботх’ по підтримці 
ПАТРІОТИЧНОГО РУХУ за взяття нових, ви
щих соціалістичних зобов’язань.

(РАТАУ). ’

Багато трудових звер
шень присвячує радянське 
юнацтво Форуму на Кубі. 
Але час підготовки до ньо
го — це і вклад юних у 
нові перемоги на шляху 
реалізації оалянсьної про; 
грами боротьби за мир і 
міжнародне співробітни
цтво, за свободу і неза
лежність народів. Про це 
говорив на мітингу меха
нізатор колгоспу імені 
Горького з Підмосков’я

(Закінчення на 2-й стор.).



2 сшор, „МолоднА комуяара

НАКАЗ
радянській делегації на XI
Всесвітній фестиваль молоді
і студентів «За антиімперіалістичну 
солідарність, мир і дружбу»

Дорогі друзі!
Вам нипала висока честь представляти на XI Всесвітньому фес

тивалі молоді і студентів пашу велику Батьківщину, молоде по
коління радянського народу, багатомільйонний Ленінський комсо
мол, який іде пазусі річ своєму славному 60-річчю.

Ви заслужили це право ударною працею і відмінним навчанням, 
високим усвідомленням свою громадською обов'язку, беззавіт- 
пою відданістю справі великою Леніна, рідній Комуністичній пар
тії Радянського Союзу. ' . '

З усіх куточків нашої неосяжної країни покликав вас у дорогу 
Всесвітній фестиваль*.

На. землі соціалістичної Куби вас чекає цікава її напружена ді
яльність. численні дружні зустрічі з посланцями зарубіжної мо
лоді всіх континентів. Нехай ваша участь у фестивалі допоможе 
зарубіжним ровесникам відчули велич творчого подвигу радян
ського народу — будівника комунізму, краще зрозуміти діла і'по
мисли радянських юнькїв і дівчат, які без останку присвячують ре
волюційний ентузіазм молодості, горіння своїх юних сердець 
справі рідної Комуністичної партії, здійсненню історичних рішень 
XXV з’їзду КПРС.

Ленінський комсомол, уся радянська молодь гаряче н безроз
дільно підтримують миролюбний зовнішньополітичний курс Ра
дянського Союзу, енергійно і послідовно втілюваний у ЖІНТЯ 
Центральним Комітетом нашої партії, Полігбюро ІДК КПРС на чо
лі з Генеральним секретарем НК КПРС, Головою'Президії Вер
ховної Ради С.РСР товаришем Л. І. Брежнєвим.

За останні роки під впливом миролюбної зовнішньої політики 
•Радянського Союзу і братніх країн соціалістичної співдружності, 
боротьби всіх сил миру і прогресу вдалось істотно просунутися 
вперед по шляху розрядки міжнародної напруженості, встанов
лення відносин добросусідегва і взаємовигідного співробітництва 
між країнами з різним суспільним ладом.

Однак імперіалізм, сили реакції і мілітаризму намагаються взя
ти реванш за свої поразки, відродити знову часи «холодної дій
ми», повернути назад історичний процес національного і соціаль
ного визволення.

Ми доручаємо вам на все-, голос заявити про непохитну ріши
мість радянської молоді зміцнювати антиімперіалістичну солідар
ність і широке співробітництво молоді в боротьбі за зміцнення 
розрядки міжнародної напруженості, за демократію, національну 
незалежність і соціальний прогрес.

Радянська молодь буде і далі неухильно розвивати й поглиблю-

— Що було тут до того, 
як ми почали будувати? — 
Хлопець, ніби вперше, 
окинув поглядом будо- 
ву. — Та, здається, нічого 
не було...

Ось так воно починає
ться. Спочатку — нічого. 
Пустир. Потім, за кілька 
днів, — стіна. Та сама, про 
яку написали з першому 
номері своєї будзагонів- 
ської газети; «...закінчено 
укладання першої стіни си
лососховища, з яку укла
дено 217 кубічних метрів 
каменю. Темпи відмінні...» 
А поміж отими «спочатку» 
і «потім» — вони, хлопці з 
студентського будівельно
го загону «Ровесник-73» 
Кіровоградського інститу
ту сільськогосподарського 
машинобудування. їхні ру
ки — засмаглі, міцні, ро
бочі. їхня праця — дорос
ла, справжня, уміла.

І комісар задоволено 
посміхається.

Ного впевненість — то 
сйлососхозище, котре 
збудували минулого року в 
селі Дружелюбівці Доб- 
роиепичківськогр району. 
Більшість , сьогоднішніх 
«ровесників» -— з минуло-
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вати бойову революційну дружбу і всебічне співробітництво з мо
лодим поколінням країн соціалізму, всемірно зміцнювати ідейну і 
політичну єдність, сприяти зміцненню соціалістичної співдруж
ності. . ..

Ми закликаємо молодь зарубіжних країн до нових спільних дій, 
спрямованих на здійснення віковічної мрії дюдєтва про міцний і 
справедливий мир, припинення гонки озброєнь і використання ве
личезних матеріальних та інтелектуальних ресурсів не на створен
ня нейтронних бомб та інших засобів масового знищення, а на за
доволення иевідкладих потреб мирного розвитку.' ,

Ми закликаємо до єдності дій молоді за встановлення справед
ливого • міцного миру на Близькому Сході, за ліквідацію наслід
ків ізраїльської агресії і задоволення законного права арабського 
народу Палестини на свою національну державу.

Ми закликаємо молодь світу посилити солідарність і тим самим 
наблизити час неминучого торжества справедливої справи патріо
тів і демократів у Чілі, Уругваї, Парагваї та інших країнах, де 
реакційні і диктаторські режими грубо нехтують демократичні 
права і громадянські свободи боротися за негайне ззі.тьнсішя 
всіх в’язнів імперіалізму і реакції.

Ми закликаємо надані ще більшого міжнародного розмаху 
виступам молоді за ліквідацію останніх' басягопів колоніалізму, 
расизму і апартеїду в Намібії, Зімбабве і Південній Африці.

Ми заявляємо про наші гарячі симпатії і підтримку всіх наро
дів Азії, Африки і Латинської Америки, які ведуть боротьбу про
ти підступів імперіалізму і неоколоніалізму, за зміцнення полі ї на
пої незалежності, глибокі соціально-економічні перетворення і 
культурне піднесення своїх народів, за перебудову міжнародних 
економічних відносин на справедливій і рівноправні:« основі.

Паша ктасова солідарність завжди була і буде на боці молоді 
капіт алістичних країн, яка віїсту пає діро ги гніту монополій, екс
плуататорських порядків, безробіття, за політичні свободи і демо
кратичні права і, насамперед права кожного юнака і кожної дів
чини на життя, на працю, на здобуття освіти, ііа доступ до куль
тури і спорту.

За ці цілі радянська молодь боролась, бореться и боротиметься, 
об’єднуючи свої зусилля з широкими верствами прогресивної і 
демократичної молоді в усьому світі.

Уперше за всю історію всесвітнього фестивального руху фести
валь вийшов за межі європейської о континенту і гостинно зусгрі- 
уутий на землі Республіки Куба — першої соціалістичної держа
ви в західній півкулі.

Ми щиро раДіємо з тих чудових успіхів, яких добився за та лій 
короткий історичний строк працьовитий кубинський народ. Ра
дянська молодь від душі бажгє своїм кубинським друзям ноьнх 
досягнень V соціалістичному будівництві.

XVIII з’їзд ВЛКСМ закликає юнаків і дівчат нашої країни і 
далі з честю ві конувати свій інтернаціональний обов язок, зроси
ти все від них залежне в ім’я успіху XI Всесвіт нього фестивалю. 
І ми перекопані, що проведення фестивалю, активна учасіь у 
ньому посланців радянської молоді дасть нові сходи дружби мо
лоді,"ще ширше розсуне горизоіпп співробітництва різних поллиі- 
них сил міжнародного молодіжного руху, зміцнить їх антиімпсрш- 
лістичіу солідарність у боротьбі за світлі ідеали миру, свободи і 
щастя людей.

Хай живе XI Всесвітній фестиваль молоді і студентів!

ЛІТО НА РИШТУВАННЯХ

Ц І
вБУДІВЕЛЬНОГО

На фото: під чве роботи. На передньому пла
ні — Леонід БАЩЄНКО (зліва). У вільні хвилини 
збирає хлопців гітара.

Фото В. КОВПАКА.

Праця,
мир, 

дружба
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

Микола Годін. Звертаю
чий до делегатів, він під
креслив: радянська мо
лодь вручає вам путівку 
на фестиваль, ноли в усоо 
му світі ширяться виступи 
демократичних і про. ре- 
сивних сил за те, щоб по
ставити надійну перепону 
діям мілітаристських і ре
акційних кіл НАТО, яні 
□ супереч волі народів на
магаються повернути люд
ство до часів «холодної 
війни» і гонки озброєнь. 
Ми доручаємо вам проде
монструвати на фестивалі 
непохитну рішимість ра
дянської молоді в боротьбі 
за антиімперіалістичну со
лідарність, мир і дружбу.

Ми народились і вирос
ли після війни і тільни з 
розповідей старших знає
мо про страхіття і страж
дання, які вона принесла 
народам, заявила в своєму 
виступі студентка МДУ 
Ольга Колядова.

На мітингу виступив 
перший секретар ЦК 
ВЛКСМ &. М. Пастухов.

Зід імені Ленінського 
комсомолу, всієї радян
ської молоді юнаки і дів
чата столиці і Лідмосков я 
вручили наказ радянській 
делегації на XI Всесвітній 
фестиваль молоді і студен
тів «За антиімперіалістич
ну солідарність, мир і 
друнїбу».

Радянська делегація від
відала Мавзолей В. і. Лені
на і поклала вінок.

Вінок було покладено та
кож до могили Невідомого 
солдата біля Кремлівської 
стіни.

А. БЄЛІКОВ, 
кор. ТАРС.

Москва.

річного «Дорожника».
— Тому нам відразу бу

ло легко. Скажімо, обира
ли бригадирів — одного
лосно. Сашко Проценко 
був бригадиром того ро
ку, всі пам’ятають, 
хлопець працював, 
силь Олійник, щоправда, 
прийшов до нас із «Ниви», 
але ж був там 
ром — досвіду 
зичати.

Поки 
бригада 
Хто зна, 
«винен» у тому командир
ський досвід бригадира.' 
Та хлопці з бригади Саш
ка Проценка — суперни
ки достойні. їм теж випа
дало не раз підіймати та
бірний прапор. І вони

— підійматимуть

як 
Ва-

команди- 
теж не по-

що
Василя

може й справді

попереду 
Олійника.

бірний 
впевнені 
його ще.

— Є в нас, звичайно, і 
новенькі. Та зараз їх уже 
не відрізниш — наші...

Сашко Береснев навіть і 
не відчував себе тут «не 
своїм». Адже тільки з Йо
го групи трудиться в заго
ні шестеро хлопців. Тому, 
мабуть, і ■ загін прийшов

— хлопці так цікаво роз
повідали... •

Тепер розповідатиме 
друзям він, Сашко. І про 
оці стіни, що зводять вони 
за селом, і про їхній ан
самбль під керівництвом 
Сашка Михайлова, і 
вечори відпочинку, і 
спортивні поєдинки з 
госпною молоддю, і 
поїздку до Світловодська, 
• про дні ударної праці, 
коли денна норма збіль
шувалась майже вдвічі. А 
ще залишиться після них в 
колгоспі імені Ульянова 
Новгородківського району 
спарене силососховище 
місткістю 9 тисяч тонн. Бу
дівля, яка так необхідна 
зараз колгоспові. І яку 
звели своїми руками від 
початку, до самісінького 
кінця, вони, хлопці з сту
дентського будівельного.

_Але то буде потім, коли 
вони поїдуть звідси. А по
ки ЩО щодень праця — 
доросла, справжня, уміла. 
Отими руками — засмаг-, 
лими, дужими, робочими.

н. ВІКТОРОВА,

про 
про 

кол-
про
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Руку, рзваснику!

У НАШИХ
БОЛГАРСЬКИХ
ДРУЗІВ

«Пламчк» — таку назву мав 
сторінка для молоді топОухін- 
ської окружної газети «Доб- 
руджансьна трибуна». Друкує
мо короткий зміст окремих пуб
лікацій.

ІНТЕРВ’Ю
НІНИ
ВАСИЛЬЄВОЇ

Ніна Васильєва, механізатор 
широкого профілю колгоспу 
імені Суворова Устинівського 
району, брала участь у восьмо
му засіданні Міжнародного 
клубу молодих механізаторів у 
м. Толбухіні. В інтерв’ю корес
пондентові «Добруджанської 
трибуни» вона розповіла про 
творчий доробок дівчат-трак- 
тористок області.

— Нам створюють у колгос
пах і радгоспах, — наголосила 
зо^а, — найсприятливіші умо
ви, — як правило, дають нові 
машини, додаткові відпустки, 
під час польових робіт дитячі 
яспа працюють цілодобово.

Високу оцінку дала Н. Ва
сильєва організації праці з 
тракторних бригадах Добруд- 
жі на догляді за просапними 
культурами.

ПОДАРУНКИ
КУБИНЦЯМ

Активно готуються до XI все
світнього фестивалю молоді і 
студентів юнаки, дівчата, піо
нери Добруджі. Учні училища, 
що з м. Генерала Тошево го
тують для господарів фестива
лю — кубинців подарунки. За
роблені за два трудові неділь
ники гроші колективом учили
ща Імені Христо Смиренсько- 
го, поповнили фестивальний 
фонд «Солідарність».

ГОСТ 3 —: 
РАДЯНСЬКІ 
моряки

Окружний молодіжний клуб 
спільно з Толбухінським комі- 
тегом товариства болгаро-ра-

S РЕПОРТЕР

З сто»

Кіровограді^!
беруть реванш

дамської друж
би влаштував 
зустріч з поря- 
ками радян
ських суден, які 
прибули до 
порту Варна. В 
концерті для 
гостей взяли 
участь вокаль
но - інструмен
тальний 
самбль 
мак», 
вальний 
тив 
ного 
прочитав

• ЧИ ДАЛЕКО ДО ОЛІМПУ?
ан- 

«Альїй 
танцю- 
колек- 

молодіж- 
клубу. 

Свої вірші прочитав поет 
Драгні Драгнев. Один з них 
«Промінь сойця» друкуємо а 
перекладі з болгарської.

Оперізують вузькі стежини 
Теплі груди урожайній ниві. 
І на вітрі зелеп-хвиля лине, 
В надвечір’я скупана у зливі. 
А уранці, народ.ївшись, колос 
Оглядає білий світ врочисто. 
Жайворон співа на повний 

голо* 
Загубившися у цебі чистім. 
Подолавши відстані казкові, 
Промінь сонця вільно йде 

по світу.
І дарує силу колоскові, 
І ласкаво горнеться до цвіту. 
Ой ти, ниво наша урожайна, 
Ти нам родиш радості 

насіння
І приносиш сили життєдайні 
Для дерзань, для творчою 

горіння.

ІМЕНІ
НІКОЛАЄВОЬ 
ТЕРЕШКОВО!

Урочисто відзначила моло
діжна бригада імені Ніколає- 
8ої-Терешкової Толбу хінської 
взуттєвої фабрики «Добрич» 
15 роковини польоту першої в 
світі жінки-космонавта. На збо
рах, які пройшли під гаслом 
«Да живеє наша Валя» біогра
фію депутата Верховної Ради 
СРСР, голови комітету радян
ських жінок, полковника Ра
дянської Армії розповіла заві
дуюча сектором культурно- 
масової роботи окружного Бу
динку болгаро - радянської 
дружби Ліляна Васильєва.

Бригадир Недялка Бонєва 
повідомила про рішення ко
лективу бригади: віднині вико
нувати роботу додатково ще 
за одну робітницю, чиє ім’я 
носить бригада. Зароблені гро
ші будуть передаватися до 
фонду миру.

Матеріал підготував Н. Д05РІН.

„ЕКРАН ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ“
Така новинка з'явилася в це

ху механізації та верстатобуду
вання заводу «Червона зірка». 
На «екрані» — прізвища під
літків рік народження, показ
ник роботи і прізвище вихо- 
вателя-наставника. «Екран» ви- 
світлює молодіжні справи. От, 
скажімо, Володимир Шумилоз. 
Комсомолець. Прийшов у цех 
різно рік тому. Його наставни
ком став досвідчений токар 
Олексій Микитович Манько.

Збігло кілька місяців навчан
ня, опанування .фахом токаря. 
І вже з січні цього року Воло-

дя, якому перед цим було 
присвоєно робітничий розряд, 
перевиконав змінні норми. По
тім довів виконання їх до 120 
—125 процентів. Все це 
відображається на «екрані», 
вивішеному на видному місці.

Немалу роль у такому уваж
ному й дбайливому ставленні 
до підлітків відіграло й те, що 
секретарем партійної організа
ції з цеху — В. ГІ. Мельничен- 
ко, котра удостоєна звання 
с Майстер-вихователь зазоду».

В. КОСТЕНКО.

Уже перші поєдинки покара- 
, що кіровоградці мають 

серйозний намір взяти реванш 
у донеччан —переможців V рес
публіканських сільських спор
тивних ігор. Тоді організатори 
нинішніх -змагань з розривом 
від лідерів у 16 очок- були сріб
ними призерами. Сподіванки ні- 
резоградців грунтувалися на 
тому, що вони останнім часом 
не раз завойовували репутацію 
найсильніших сільських спорт
сменів республіки і до звітних 
змагань прийшли зі званням 
чемпіонів центральної ради то
вариства «колос».

Сон задав голова Олександ
рійської районної ради «Коло
са» майстер спорту Олександр 
Рижечкін (і>2 нг). Лише 2 хви
лини 25 секунд потрібно було 
йому для одержання чистих пе
ремог над кандидатами у май
стри спорту Олександром &ука- 
ло з Волинської області, івано
франківцем Євгеном Бондарчу
ком і Володимиром Возжасвим 
з Криму. З таким «багажем» 
олвнсандрісць і закінчив пер
ший день змагань. Темп свої о 
наставника наслідував вихова
нець Рижечкіна кандидат у 
маисгри спорту Василь Філіпов 
(82 нг). Першого дня він запи
сав на свій рахунок чисті пере
моги над запорожцем Віктором 
Недвигою, черкащанином Ана
толієм Степовенком, Володимир 
ром Королем з Ровно та по оч* 
ках виграв у харків’янина 
Олександра Лучанинова.

Зрослу майстерність демон
стрували й інші члени кірово
градської команди — вихованці 
тренера В. Б. Понришкіна, який

ТЕПЕР
ДРУГЕ КОЛО

41-ГОФінішувало перше коло 
чемпіонату країни з футболу се
ред команд другої лііи класу «А*. 
Заповнені всі клітинки таблиці. 
Підсумкова таблиця ^другої зони 
має такий вигляд;

«Металіст» 
«Колос» Н, 
«Зірка» 
«Кристал» 
«Кривбас» 
«Буковина» 
СКА К. 
СКА Лв. 
«Спартак» 
«Десна* 
«Локомотив» 
« Авангард» 
«Суднобудівник» 
«Говерла» 
«Фрунзенець» 
«Атлантика» 
«Новатор.» 
«Колос- II. 
«Поділля» 
«Дніпро»

в Н П М 0

13 7 2 ЗО— 9 33
13 7 2 27— 1 2 33
13 6 3 28 — 11 32
1.1 6 3 26— 9 3'2
12 5 5 31 —1S 29
12 4 6 29—16 28
10. 8 4 34—17 28
10 6 6 25 — 20 26
9 4 9 26 — 21 22
8 6 8 23—18 22
7 8 7 17 — 15 22
9 2 11 22—21 20

► 6 8 8 18—22 20
7 5 10 18—25 19
7 5 10 17 — 21 10
6 7 9 23—25 19
7 3 12 31—33 17
7 3 12 20 — 24 17
7 3 12 10 — 27 17
6 4 12 11—31 1G

ному майстру спорту з Дніпро
петровська Івану Голубу.

Отже, на другий день, коли 
половина з 130 учасників вибу
ла із змагань і зайняла місця 
на лавах для глядачів, усі иіро- 
воградці продовжували бороть
бу. До переможного кінцр до
вели її Таран і Філіпов, ямі у 
вирішальних поєдинках завда
ли поразки своїм товаришам 
по команді Семененку та Ко
новці. Балановський програй 
фінальний поєдинок харкіи'я- 1 
нину Олександру Александрову, 
а Рижечкін у боротьбі за друга 
місце примусив до капітуляції 
Олександра Ступу з Харкова. З 
числа кіровоградців лише Пе
реверзев і Пацалюн не завою
вали нагород. Але четверті міс
ця, які вони зайняли серед бор
ців своїх вагових категорій, 
стали їх непоганим внеском у 
загальнокомандну копилку.

Крім Тарана і Філіпова пере
можцями VI республіканських 
сільських спортивних ігор ста
ли харків’яни Дмитро Бараков- 
сьний (48 кг), Володимир Шев
ченко (68 нг), Олександр Алек
сандров (90 кг), дніпропетровці 
Іван Голуб (57 кг), Анзор Бел- 
нанія (62 кг), львів’янин Іван 
Мацевна (100 кг), Богдан Білоус

о ФІНАЛЬНІ ЗМАГАННЯ VI РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ 
СІЛЬСЬКИХ СПОРТИВНИХ ІГОР З БОРОТЬБИ САМБО.

« і старшим тренером збірної 
Кіровоградщини, Без поразок 
провели поєдинки першого дня 
кандидат у майстри спорту 
Сергія Таран і Віктор Семенен
ко (74 нг), майстер спорту Во
лодимир Коновка (82 кг), кан
дидат у майстри спорту Олек
сій Балановський (90 кг). Май
стер спорту Володимир Па
цалюн (понад 100 нг) переміг 
запорожця Володимира Негру- 
цоаа та черкащанина Вячесла
ва Попова, а потім з незначною 
перевагою над кіровоградцем 
взяв гору минулорічний чем
піон країни серед сільських 
атлетів, майстер спорту з До
нецька Григорій Нагорськии. 
Змагання стали іспитом на зрі
лість для учня 10-го класу Кі
ровоградської середньої школи

6 шістнадцятирічного канди
дата в майстри спорту Віктора 
Переверзева. Як і Пацалюн, зін 
першого дня лише раз зазнав 
поразки, програвши досвідче-

(понад 100 нг) та одесит Віктор 
Арсеньев (52 иг)

Кіровоградський обком ком
сомолу встановив спеціальні 
призи для учасників -змагань. 
Нагороду, встановлену наймо
лодшому переможцю, одержав 
Ьараковський, за кращу техні
ку приз вручено Александрову, 
за волю до перемоги — Семе- 
ненку.

У командному заліку з вели
ким розривом від наиближтих 
суперників на перше місце ви
йшли самбісти Кіровоградської 
області (354 очка). У дніпропет- 
ровців, які зайняли друге міс
це, — 283 очка. Третє місце з 
268 очками посіли борці Хар
ківської області.

М. КАЛ Я ГІН.
На фото: нагороди отри

мують С. ТАРАН та В. СЕіуіЄ- 
НЕНКО (другий і третій право
руч).

Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА.

6
5
2

«Шахтар* 
«Торпедо» 
«Старт»

Кіровоградська ...__ _____
річний сезон розпочала вдало. Дві 
перемоги у себе вдома над жда- 
новським «Новатором» — 2:0 і 
«Шахтарем» з Горлівки — 3:0 до
зволили lit вийти в лідери. Але 
виїзд на чужі поля виявився смут- 
ним. нульова нічия у Житомирі 1 
прикра поразка від армійців їло 
лиці (0:4) дещо погіршили її ста
новище. Та вони не розгубилися, 
врахувавши недоліки цих висту
пів, мобілізували свої сили па на
ступні поєдинки.

Кращими бомбардирами є Воло
димир Новаковськіїи і Олександр 
Алексєєв. На їхньому рахунку по 
шість м'ячів. За кількістю пропу
щених м'ячів кіровоградці разом 
з харків’янами і херсонцями па 
першому місці. В цьому е велика 
Заслуга воротаря «Зірки,» Леоніда 
Колтуна.

Команда планувала на цьому 
відрізку набрати 31 очко, фактич
но має 32 і займає третю схо
динку. ’

Попереду багато важких бата
лій. що проходитимуть у другому 
колі, яке розпочнеться .у вівто
рок — 18 липня. В цей день «Зір
ка» в Жданові поміряється сила
ми з «Новатором*.

«Зірка» цього-

♦

«ЗІРКА» — 
«ДОБРУДЖА» — 
1:0

Міцніють дружні зв’яз
ки між спортсменами Кі
ровограда і Толбухіна 
(НРБ). в обласному цент
рі проводила підготовку 
до нового спортивного 
сезону футбольна коман
да «Добруджа». Наші бол
гарські друзі виграли 
товариську зустріч з 
олександрійським «Шах
тарем» — 3:0.

Цікаво й напружено 
проходила гра толоухін- 
ців з кіровоградською 
«Зіркою», на 15-й хвигіи- 
ні одну із атак кірозо- 
градціц завершує Воло
димир Новакозський — 
1:0 на користь «Зірки».

Другий тайм не змінив 
рахунку.

По закінченню матчу 
кращим гравцям — воро
тарю добрудшанців Ато- 
насу ГІеткову і нірово- 
г радцю Дмитру Кіхаєву 
було вручено пам’ятні 
призи Ленінського і Кі- 
ровського райкомів ком
сомолу м. Кіровограда.

14 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
-8.55 — «Роби з нами, роби 
*як ми. роби краще за нас».

(НДРї. 9.50 — Фільм «Бунтів; 
на застава*. 11.20 — Фільм 
«Товариш Арсеиій». 12.45 — 
Для малят. «Все поділимо 
Наїшін». 14.30 — Док. фільм 
«Іл.чічеве попе». 15,20 — На- 

дюдкі мелодії. 15.35 — «Ш<*- 
Х‘н*а шкоча-. 1-5.05 — М..Г.

гаг. Д'. 1‘зВ-річчя з ДНЯ на
родження. 16 30 — о. Глазу- 

нов Квартет № 5. 17.00 — 
«Москва і москвичі». 17.30 — 
Вірші російських 1 радян
ських поетів у виконанні 
московських школярів. 18.00
— «День за днем ». (К-Д). 18.1о
— Програма, присвячена на
ціональному святу фран
цузького ііароду — Дню 
взяття Бастілії. 21.00 —
«Час*. 21.30 — Заключний 
концерт фестивалю мис
тецтв «Білі ночі». 23.00 — 
Співають Ж. Фбрра і М. Ла- 
форе (Фракція). По закінчен
ні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — «Пригода в 
зоопарку». Вистава. 11.05 — 
Концерт. 11.20 — «Творчість 
народів спіту». 16.45 — Д-':я 
дітей. < Ді вчатка-хлопчшей ♦. 
17.15 — «Палітра». 18.00 — 
«Конституція діє, живе, пра
цює». 18.30 — «Музичні ві
тання хліборобам». 19.00 — 
Вісті. 19.30 — «Поезія». «Нас 
водила молодість». .19.45 —; 
«Естрадний . концерт». 20,4а
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.30 — Фільм 
«Дивні дорослі». 22,45 — 
«Україна жнивує.».

15 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастики. 
8.55 — «Умілі руки». 9.20 — 
«Для вас, батьки». 9.50 — 
«Ранкова пошта*. 10.20 — 
«Рух без небезпеки». 10 50 — 
Телефільм для дітей. «Лев 
пішов з дому». 1 серія. 11.55 
«Державна Третьякове ька 
галерея». 12.25 — «Село: ді
ла і проблеми». 12.40 — Кон
церт квартету баяністів Ки
ївської державної філармо_- 
шї. 13.10 — «Здоров'я». 13.55
— Тираж «Спортлото». 14.05
— «Музичний абонемент». 
15.00 -- «Наш край». Кіно- 
програма про Сибір та Дале
кий Схід. 16.00 — «Завтра — 
День металурга». 16.15 — 
«Веселий огляд». Фільм-кон- 
церт. 16.40 — «У світі тва
рин». 17.40 — Мультфільм 
«Солодка казка». 18.00 — 
Футбол," «Спартак» — «Дина
мо* (Москва"). (8 перерві — 
МОЭПни). 20.00 — Док. ТЄЛЄ- 

фільм «Звичайний космос». 
Фільм І. 21.00 — «Час». 21.30 
— Молодіжна програма «Са
лют. фйстнваль». Фінал. 
23.15 — Вечірні мелодії. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Понині:. 10.15 — Концерт. 
1 1.00 —«Комсомольська тра
диція»^ 12.00 — Пісні юное- 
ті. 12,25 — Д ія дітей. Теле
фільм «Роса». 13.35 — «Су
ботній репортаж». 14.05 — 
Циркова програма. 14,20 — 
«Україна жнивує». 14.30 — 

-♦Наука 1 життя*. 15.00 ■— 
К. т. «Твоя зірочка». Лялько
ва вистава. (К-д на Респуб
ліканське телебачення). 15.45 
— «Телеслужба хорошого 
настрою». 16.45 — «Мільйон- 
ииїі трактор». Репортаж з 
Дніпропетровського Півден
ного машинобудівного заво
ду. 17.00 — Міжнародний 
турнір" з гандболу на «Ку
бок Києва». СРСР — Поль
ша. 18.10 — «Мальовнича 
Україна*. 18.3U — Вісті.
19.00 — Футбол: «Динамо* 
(Київ)— «Зоря, (Ворошилов
град). 20.45 —«Пні добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 

Е. Брагінський, Е. Рязапов. 
«Родичі». Вистава. В перер
ві — новини.

16 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35- — Гімнастика 
для дітей. 9.00 — «Зеленими 
просторами». Фіяьм-ісонцсрт. 
9.30 — «Будильник». 10.00 — 
«Служу Радянському Сою
зу!» 1 1.00 — Телефільм для 
дітей. «Лев пішов з дому,/. 
2 серія. 12.00 — «Музичний 
КІОСК'». 12.30 — «Сільська го
дина». 13.30 — Фантазія на 
теми пісень радянських 
композиторів. 1340 — «Сьо
годні — День металурга». 
13.55 — «За вашими листа
ми». Музична програма до 
Дня металурга. 14.40—«Між
народна панорама». 15.10 — 
Мультфільм «Нові пригоди 
оператора Кіпса». 15.30 — 
«Клуб кіноподорожей». 16.30 
—Концерт Державного духо
вого оркестру РРФСР. 17.00— 

Док. телефільм «Приватна 

хроніка часів війни». Фільм 
3. 18.00 — Новини. 18.15 — 
Фільм вистава «Попелюш
ка». ‘20.00 — Док. телефільм 
«Звичайний космос». Фільм 
2. 21.00 — «Час». 21.30 — 
Підсумки VI Міжнародного 
конкурсу Імені II. І. Чаі'шов- 
еького. По закінченні — но
вини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — Програма, 
до Дня металурга. Святковий 
концерт. 12.30 — «Ще раз 
про Червону Шапочку». 
Лялькова вистава. 13.35 — 
«Слава солдатська». 14.30 —• 
Г. Илоткін. «Втрачений гори
зонт». Вистава. -16.40—«Доб
рого вам здоров'я». 17.10 — 
Телефільм для дітей. «Воба 1 
слон». 18.15 — Тележурнал 
«Автомобіліст». 19.00 — «Ак
туальна камера». 19.45 -- 
«Україна жнивує». 20.00 «
«Недільний сувенір». 20.45—• 
«На добраніч, діти'» 21.00 — 
«Час». 21.30 — <1 .льм «Жп- 
ли-були старий зі старою». 
По закінченні — новини.

Редактор М. УСПАЛЕНКО,
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ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
для комбінату «Кіро- 
будівельної оргапіза-

зазначенням вибраної 
характеристику. сві- 

або паспорт

ІО Іі А
КІРОВОГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 2 
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 
О. С. ЕГОРОВА 
ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

маляр (будівельний),
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

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

юнаків і дігч.зт іцо маюсь освіту за 8—9 класів.
Учнів забезпечують гуріожиіком парадним і робо

чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
вони одержують греишу суми, заробленої ними піл 
час виробничої практики. Час навчання в училищі за
раховується до трудового стажу.

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

іекс, у якому обладнано кабінети і лабораторії, май- 
стерні, спорг.пппш і а актовий зали В закладі є спор
тивне літне місіечко, працюють гуртки технічної 
творчості, художньої самодіяльності, спор півні сек
ції. Є спеція ті тгвяиі групи зі спортивним нахилом — 
класична блроіьба і велосипедний спорт, де слою 
спортивну мзй.’гепиість учні вдосконалюють піл ке
рівництвом досвідчених тренерів, майстрів спорту 
СРСР.

Выпускники підміишікп мають право вступати до 
гиших і середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах, а також можуть б-.ти направлені до вищих 
і середніх нявіальгпх закладів системи професійно- 
технічної освіти де навчання проводиться на повно
му лержаішом\ забезпеченні.

Училище готує спеціалістів 
вотралважб'. т» — найбільшої 
ції п ішої лбтасіі

Вступник.і плзлюгь заяву із 
спеціальності автобіографію, 
доитро про иапотжепня (оригінал) ......... ...
(пред'являють особисто) документ про освіту, довідки 
т місця проживания і ппо склад сім’ї медичну довід
ку (форма № ?Я6) Я фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання токументів — з 15 квітня.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: 316026 гл Кіровоград, еул. Черво- 

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

г.инни «-Мічуріна». No 29 — до зупинки «Профтехучи- 
лице No 2 імені О. С. Єгорова» або тролейбусами 

2, 4 — до зупинки «Завод «Буддеталь» чи «Коро- 
пення”- , ДИРЕКЦІЯ.

Олекса п д це ііськ е 
міське середин 
профтехучилище Л« 1
НАБИРАЄ УЧНІВ
НА 1Д78-І979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує:
на бязі 8 класів — 
токарів.
електрогазозварників.
слюсарів електромонтажників.
слюсарів по монтажу иеталокопструкгіій тз устат

кування.
слюсарів інсірументальппктв по штампах, пристосу

ваннях і прес формах.
монтажників електромеханічних і радіотехнічних 

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

трокранів.
слюсарів інструментальників по штампах, пристосу

ваннях і прес формах.
фрезерх в.з лишків
Тривалість гіавчвшія: на базі 8 класів — 3 роки, на 

базі 10 класів — 1 рік.
Приймають юнаків і дівчат віком 15 років і стар

ші -х.
Прийнятих забезпечують: з трирічних, строком на

вчання — тпиразовпм харчуванням вихідним і ро
бочим одягом тз взуттям; з річним строком навчан
ня — егнпеплісю іт розмірі ЗО карбованців.

Під час виробничої практики учням виплачують 
33 проценти їхнього заробітку.

Юнакам і дівчатам наллють гуртожиток.
Вступники полають -гаяну япгобіографію свідоцтво 

про освіту, паспорт або свідоцтво про Народження, 
характеристику зі ніколи довідку про стяв здоров’я, 
медичну лпвідку про щеплення б фотокарток розмі
ром 3X4 сантиметри.

Адреса училища’ Кіровоградська область, ч. Олек
сандрія, селите Октябрське, вул. Ватутіна. І.

ДИРЕКЦІЯ.

Наша адреса і телефоі Газета виходитьШі <иета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

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- 
еьксео-пафістичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 23158. Обсяг 0,5 друк, ари. Зам. № 292.

Олександрійське середи«; міське
професійно-технічне училище № 7

НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

зі строком навчання 3 роки —
столяр-паркетник, монтажник конструкцій—муляр, 

лиціова.іьник-птитковик, шіукатур, маляр, електрога
зозварник, автослюсар, електрослюсар, слюсар—мон
тажник приладів та апаратури автоматичного контро
лю, регулювання й управління.

На ці -пеціалміості приймають юнаків і дівчат з 
8-річпоіо освітою Випускникам видають документ 
про середню ОСЕІТу і присвоюють розряд з набутої 
спеїііа тьпості.

З чиста учнів електрогазозварників комплектують 
групу зі спортивним нахилом до футболу. До цієї гру
пп приймають юнаків, які мають перший або.другий 
спортивний розряд з футболу.

До групи слюсарів — монтажників приладів та апа
ратури автоматичного контролю, регулювання й уп
равлінця здійснюється конкурсний відбір. Перевагу 
при зарахуванні на навчання віддають юнакам і дів
ча гам. які мають музичну підготовку;

зі строком кавчання 1 рік (то групу комплектують 
з ссіб. як* закінчили 10 класів) —

лнцювальник-плнтковик, мозаїст.
До училища приймають без вступних екзаменів 

юнаків і дівчат віком віл 15 до 25 років. Прийнятих

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТІ! СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
І СПЕЦІАЛЬНО!ТЕЙ. ВСТУПАЙТЕ 
ДО ОНИКІЇВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
УЧИЛИЩА № 7!

Заклад ппннм.чє учнів па такі спеціальності: 
тракторист машиніст широкого прогрілю (учні здо- 

буваюіь середню освіту, строк навчання — 3 роки), 
гракгпрнст-маТіїишст Ill класу (строк навчання — 

1 рік)
майстер — наладчик тракторів (строк навчання — 

б місяців}.
Тпи поки вчаться юнаки І дівчата, що мають освіту 

за 8 класів один рік — юнаки і дівчата, то мають 
освіту за 8—10 класів.

Професійне училище Чернігівського камвольно-суконного комбінату 
імені ЗО-рі’Рін Радянської України

НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Заклад готує висококваліфікованих стрічкарок, 
рівпичіїшіь, прялплі ниць. мої альппиь-сукальпинь, 
ткаль, крутильниць, операторів чесальних машич з 
умінням виконувати роботу контролера по освоєній 
професії "

Дб училища приймають без вступних екзаменів дів
чат віком 15—20 років з освітою за 8—Ю класів. 
Строк навчання’ на спеціальностях «Стрічкарка», 
«Крутильниця». «Мотальниця-сукальниця» та «Опе
ратор чесальних май ші» — І рік. на спеціальностях 
«Рівьпчпііця». «Ткаля»: на базі І0 класів — І рік. на - 
базі 8 класів — 2 поки.

Всіх учнів забезпечують стипендією в розмірі від 
36 до 4С карбованців на місяць, протягом 8 місяців 
учням надають гхртожилок. До одержання гуртожит
ку вони пгоживають на приватних квартирах-, які 
сплачує комбінат. Адреси квартир лає учіілііііР* Всі 
учні користуються пільговими квитками для проїзду 
(«а міському транспорті і пільгами при купівлі квит
ків па всі види транспорту міжміського сполучення.

У період виробничої практики учні повністю одер
жують свій заробіток.

Випускникам присвоюють 3-й 4-й і 5-й розрили по
■ м— і п ■ і ~ ип~" —

І» і ропог радсшіс 
професійне торговельне училище

ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

до груп з дворічним строком навчання по підго
товні

продавців продовольчих товарів, 
продавців промислових товарів;
до грхп з річним строком навчання — 
контролерів-касирів промтоварів, 
контролер ів-касирів продтоварів, 
пролаєнів промислових товарів, 
продавців продовольчих товарів.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кііропогра декого обкома 

ЛКСМУ г. Кнропоград. 
Гаїеіа печаїяеіся 

па украинском тыке.

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

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

Тираж 59 200, Індекс 61197, ,

13 лжлиглг 1978 року

запрошують інститути, техніками,

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

Під «ас проходження виробничої практики учні 
одержують 33 процеї-тп зароблених ними грошей.

Час навчання в училищі зараховується в безпе
рервний трудовий стаж.

Осіб, що закінчать училище з відмінними п добгш- 
ми оцінками з усіх предметів, відповідно до постано
ви Центрального Комітету КІ1РС і Ради Міністрів 
СРСР від ЗО серпня 1977 року направляють па на
вчання до вищій хчбовнх закладів.

При училищі працюють спортивні секції, гуртки 
технічної творчості, домоводства, а також художньої 
самодіяльності (хоровий, вокальний, танцювальний, 
естрадний, народних і духових інструментів).

Початок навчання з 1 вересня.
Вступники полають заяву на ім'я директора, авто

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

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса: 317926, м. Олександрія, вул. Нагорна, 104. 

їхати автобусом «А» до зупинки «Училище».

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

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

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

Початок занять 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
живання і про склад сім’ї, характеристику, медичну 
довідку чотири фотокартки розміром 3X4 санти
метри.

Адреса училища’ 317451. Кіровоградська область, 
Маловисківський район, с. Оникієве.

ДИРЕКЦІЯ.

вибраній -'псиілльпості текстильника і видають ате
стат про закінчення училища.

Час навчання в закладі зараховують де трудового 
стажу.

Піл час навчання в училищі учні мають можли
вість одночасно вчитися у вечірній школі робітничої 
молоді і ч ме.ханіко-техпологічпому технікумі, який 
знаходиться в приміщенні професійного училшїіа Тих, 
що закінчили учмише, до цього тєхнікуму.приймаїоть 
поза конкурсом

Вступники полають документ про освіту (оригінал), 
свідоцтво про народження, характеристику, авто
біографію. медичну довідку (форма № 286). довідку 
з місця проживания. 6 фотокарток розміром 3X4 сан- 
тимеїрн.

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

Зарахування до училища здійснює відбірна комісія 
бс.з екзаменів

Початок- навчання з 1 серпня. 1 вересня.
Адреса училища: м. ЧернІгів-23. вулиця Щорса. 64.

ДИРЕКЦІЯ.

Приймають 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 — 
Є0 карбованців Строк навчання для тих. що закінчи
ли 8 класів — 2 соки. 10 класів — 1 рік Час навчан
ня зараховується до загального групового стажу.

Вступники полають 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 (форма № 286). три фотокартки 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 травня по 15 серпня. 
Початок занять з 1 вересня.

/Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, вул. Васи- 
ліпіи, 5. їхати до училища автобусами №№ 5, 20. 29 
або тролейбусами №№ 2, 4, 5 до зупинки «Швсйііа 
фабрика».

*

ДИРЕКЦІЯ. J
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