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Вручення ордена Трудового Червоного Прапора Ноаоукраїнсьгкій районній комсомольській організації. 
Нагороду вручає перший секретар ЦК ЛКСМ України А. М. ГіРЕгЗДО.

Фото В. КОВПАКА.

Ишгоуіфпїнській районній 
комсомольській організації? 
кручено високу нагороду 
Батьківщини—орден Трудового 
Червоного Прапора
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З ГОРДІСТЮ вибориі вдячністю 'Цжг'ї
Звер/ен.іл Центрального Комітету Комуністичної 

партії Радянського Союзу до всіх виборціз та Звер
нення Це трального Комітету ВЛКСМ до всіх мо
лодих виборців знайшли гарячий відгук в серці кож
ного черювозорівця.

Почуттлм гордості і великої вдячності проймаєш
ся з.т довір’я, виявлене па.м, молодим виборцям.

У нашо му цеху вже 5 комсомольців виконали свої 
особисті п’ятирічні завдання. Більшість працюють в 
рахунок 1975 року.

Працювати ще з більшою віддачею, найефективні
ше викзр исговувати кожну робочу годину, постійно 
підвищувати свою майстерність — таке наше слово 
V відпові дь па Звернення ЦК КПРС та ЦК ВЛКСМ.

В. ІЛЬНИЦЬКИИ, 
різний металу цеху металевих виробів заводу 
«Чераона зірка».

Ю» ——————— НАШІ КАНДИДАТИ
Васильович
Олександр Васильович Гіталов наро

дився 1915 року в с. Комишуватому Но- 
воукраїнського району Кіровоградської 
області в сім’ї сслянина-бідняка.

Після закінчення в 1934 році курсів 
механізаторів він працює трактористом, 
а згодом — бригадиром тракторної 
бригади Малопомічнянської МТС.

У грізні роки Великої Вітчизняної вій
ни О. В. Гіталов — у лавах захисників 
Батьківщини, бере активну участь у бо
ях проти німецько-фашистських загарб
ників.

Після демобілізації з лав Радянської 
Армії з 1945 року він працює бригади
ром тракторної бригади Малопомічнян
ської МТС Новоукраїнського району, по
тім — бригадиром механізаторів кол
госпу імені XX з'їзду КПРС Новоукра-

ГЕТЬМАНЕЦЬ Віталій Іванович
Віталій Іванович Гетьманець народив

ся 1940 року в м. Кіровограді 
військовослужбовця,

1958 року, після закінчення середньої 
школи, В, І. Гетьманець за комсомоли- ’ 
ською путівкою їде на будівництво 
шахт Донбасу, де працює арматурником 
будівельного управління тресту «Крас- 
ногвардійськаугілля». В 1959—1962 ро
ках перебував у лавах Радянської Армії.

Після звільнення в запас Віталій Іва
нович працює на Кіровоградському ор
дена Трудового Червоного Прапора за
воді «Червона зірка», спочатку обрубни
ком, а нині формувальииком ливарною 
Цеху.

їнського району. На цьому посту й 
нині. "

1948 року О. В. Гіталов вступив до Ко
муністичної партії Радянського Союзу.

Очолювана Олександром Васильови
чем тракторна бригада щороку одер
жує високі врожаї зернових і технічник 
культур, вона — ініціатор Всесоюзного 
соціалістичного змагання за комплекс
ну механізацію в рільництві. У третьо
му, вирішальному році дев'ятої п’яти
річки бригада зібрала на кожному гек
тарі 38 центнерів зернових, 65,7 цент
нера кукурудзи, 260 центнерів цукрових 
буряків.

Гов. Гіталов веде велику виховну і 
громадсько-політичну роботу. Він — де
путат Верховної Ради СРСР третього — 
р.осьмого скликань, член Центрального 
Комітету Компартії України, член Кіро
воградського обкому партії. Олександр 
Васильович був делегатом XX—XXIV 
з’їздів КПРС і XX—XXIV з'їздів Компар
тії України.

1963 року В. І. Гетьманець вступив до 
Комуністичної партії Радянського Со
юзу.

Тоа. Гетьманець — новатор аиробни- 
цтва, ударник комуністичної праці. 
Включившись у соціалістичне змагашя 
за дострокове виконання дев’ятої п’яти
річки, Віталій Іванович зобов язаася 
виконати п’ятирічний план за три з го
ловиною роки, а на початку 19/4 року, 
переглянувши свої рубежі, він вирішне 
за останні півтора року дати ще дві з 
половиною річні норми. Почин В. І. 
Гетьманця підтримали сотні робітників 
підприємства. Нині Вітаній Іванович пра
цює в рахунок 1976 року.

За успіхи у виконанні виробничих пла
нів і соціалістичних зобов язань В. і. 
Гетьманця нагородили орденами Леніна 
і Трудового Червоного Прапора, медал-

О. В. Гіталов багато сил докладає для 
підготовки і виховання кадрів механіза
торів, пропаганди і впровадження до
сягнень науки і передового досвіду а 
сільськогосподарське виробництво.

За визначні успіхи у праці О. В. Гіта- 
лоа двічі удостоєний звання Героя Со
ціалістичної Праці. Його нагородили 
двома орденами Леніна, орденами 
Жовтневої Революції, Трудового Черво
ного Прапора та багатьма медалями.

Виборці Кіровоградського виборчого 
округу № 48 по виборах до Ради Націо
нальностей Верховної Ради СРСР вису
нули Олександра Васильовича Гіталова 
кандидатом у депутати Ради Національ
ностей Верховної Ради СРСР.

Окружна виборча комісія Кіровоград
ського виборчого округу № 48 зареє
струвала Гіталова Олександра Васильо
вича кандидатом у депутати Ради Націо
нальностей Верховної Ради СРСР.

лю «За доблесну працю. На ознамену
вання 100-річчя з дня народження Во
лодимира Ілліча Леніна».

Тов. Гетьманець був делегатом XXIV 
з’їзду КПРС, його обрали членом Кіро
воградського обкому Компартії України 
і депутатом Кіровоградської міської Ра
ди депутатів трудящих.

Виборці Кіровоградського виборчого 
округу № 493 по виборах до Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР висунули Віта
лія Івановича Гетьманця кандидатом у 
депутати Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР.

Окружна виборча комісія Кіровоград
ського виборчого округу № 498 за
реєструвала Гетьманця Віталія Івановича 
кандидатом у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР.
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РИЛЕНІ I НАТХНЕНІ
ВЕСНА, сонце, юність — во

ни заполонили того дня 
районний центр Новоуйраїнкн. 
всюди кумачеве маєво прано*, 
рів, транспарантів, радісні об
личчя юнаків і дівчат, весел
кова палітра травневих квітів. 
Це від ланів і ферм, від вер
статів і шкільних парт прибу
ли на пленум райкому комсо
молу посланці комсомольських 
організацій району.

Палац культури «Ювілей
ний». О десятій годині ранку в 
залі, де зібралися учасники 
пленуму, президія займає 
місця.

Звучать Гімн Радянського 
Союзу і Гімн Української 
PCP.

На порядок денний шшосн- 
тьея питання «Про підсумки 
XVII з’їзду ВЛКСМ та зав-, 
данин комсомольських органі
зацій району, ідо випливають 
з привітання НК КПРС XVII 
з’їзду ВЛКСМ та промови на 
з'їзді Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша Л. І. 
Брежнєва».

З доповіддю на пленумі ви
ступив перший секретар Ново- 
українського райкому комсо
молу Микола Суворо».

Сторінок гордої слави чле
нів Спілки району торкнувся 
він з самого початку свого ви
ступу.

.50 років тому, в липні 1924 
року, Комуністична Спілка Мо
лоді прийняла найдорожче ім'я 
— ім'я Леніна, і делегати VI 
з’їзду РКСМ від імені.всіх 
комсомольців дали клятву’ ні
коли не опускати прапора до
рогого Ілліча. Разом з усією 
молоддю крокував під ленін
ським знаменом,, творив і за
хищав нове життя комсомол 
Новоукраїнського райоїіу. На
роджений у квітні 1920 року, 
він з самого, .початку був вір- 
ііцм.-ідєям великого Леніна і 
партії, створеної ним. Одним 
із нерішрх п.ттажкіа комсомоли-- 
ці району з гордістю назива
ють Ваше Демченка — першо
го секретаря комсомольського 
осередку, який загинув героєм 
v боротьбі з махновцями...
5 її !•’ PE KOI ІЛ і 1ВИМ! 1 трудо- 
** вими досягненнями ознахіе- 
цовані роки дев’ятої п'ятиріч
ки. Десятки тисяч тонн зерна, 
цукрових буряків, десятки ти
сяч центнерів м’яса й молока, 
вироблених дбайливими рука
ми молодих — такими були 
результати звитяжної праці 
юнаків і дівчат, відрадні під
сумки трьох минулих років.

Партія і уряд високо оціни
ли самовідданий труд комсо
мольців і молоді району, ді
яльність комсомольської орга
нізації по комуністичному ви* 
хованню молодого покоління: 
Новоукр.тїпську районну ком
сомольську організацію наго
роджено орденом Трудового 
Червоного Прапора.

Цей рік •— визначальний 
для успіху п’ятирічки в ціло
му — знаменний ще й вели
ким святом півстолітнього юві
лею з дня присвоєння комсо
молу імені В. І. Леніна. Чим 
ближче підходить історична 
дата, тим більшим стає бажан
ня молоді бути я перших ла
вах будівничих комунізму. 
Свідчення Цьому — нові тру
дові досягнення ’ молодих по- 
воукраїнців. У відповідальний 
період нинішніх весняно-польо
вих робіт комсомольські орга
нізації колгоспів і радгоспів 
активно розгорнули соціаліс
тичне змагання за своєчасну 
підготовку грушу, за прове
дення сівби у стислі строки 
при високій якості. Приклад 
ударної праці показали в цей 
час комсомольсько-молодіжні 
тракторні бригади колгоспів 
«Дружба», імені Шевченка, 
імені /Кланова, які до 1 трав
ня закінчили посів основних 
культур. II КОМСОМОЛЬСЬКО-МО

ЛОДІЖНИХ ланок в цьому році 
зобов’язалися виростити висо
кі врожаї кукурудзи.

За підсумками чотирьох мі
сяців року в соціалістичному 
змаганні серед молодих доя
рок йдуть Валентина Славе- 

• тинська з колгоспу «Дружба», 

Тамара Коваленко з колгоспу 
«Ленінський шлях», Людмила 
Конявська з колгоспу імені 
.Чапаева, Ольга Турчак, Вален
тина Пор генно і Галина Гали
ченко з колгоспу «Україна» та 
Інші.

ГРАНДІОЗНІ завдання по 
підвищенню ефект явності 

ведення народного господар
ства зобов’язують комсомоль
ські організації посилити діяль
ність по вдосконаленню органі
зації виробництва.

Гчловііиіі агроном, секретар комі
тету. комсомолу колгоспу їм. У.іия- 
нова Анатолій ФЕНДРМКОВ:

— В боротьбі за покращення про
дукції всіх ланок господарства, 
комсомольська організація 
ться иа штаб «КП*.

спирає*

шітан- 
трудів- 

техиі-
і широ- 

комср- 
багатО 
молоді

Сучасне село ставить 
ця иро те, щоб кожен 
пик досконало володів 
кою, був механізатором 
кого профілю. Районна 
мЪЛьська організація 
робить для залучення

. до технічних спеціальностей. 
Протягом 1971 — 1974 років 
було підготовлено 950 тракто
рист ів-машиністів, і85 шоферів. 
Більшість із них ОВОЛОДІЛИ про
фесіями за рекомендаціями ко-' 
мітетів комсомолу.

В районі багато років діє ві
дома па всю країну гіталов- 
ська школа передового досвіду, 
де пройшли підготовку ИОПЭД 
10 тисяч молодих механізато
рів. В тракторній бригаді знат
ного хлібороба'Проводяться се
мінари механізаторів району і 
області. Для перемі Жців соціа
лістичного змагання серед ком
сомольсько-молодіжних кол с к• 
тлвів тракторних бригад .об
ласті встановлено приз двічі 
Героя Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталова. В 1972 році ра
йонна комсомольська організа
ція стала переможцем серед ра
йонів області по технічній під. 
готовій молоді.

ДАЛЬШИЙ розпиток тварин
ництва' — важлива справа 

Знатний механізатор країни, днічі Герой Соціалістичної Приці 
О. в. ГІТАЛОВ розмокала з делегатом XVII з’їзду ВЛКСМ перший 
селрегареы Бобрииецысого райкому комсомолу Олександром РОЖКО* 
ВАНОМ, — fpfo В. КОВПАКА^

для району. Зараз близько 200 
комсомольців і молоді включи
лись у змагання за високу 
культуру виробництва на тва
ринницьких комплексах. При 
безпосередній участі членіз 
ВЛКСМ у 1971 — 1972 роках 
було здано в експлуатацію чо
тири ферми, ніші ударними 
комсомольськими будова ми 
оголошено ферму по відгодівлі 
великої рогатої худоби в кол
госпі «Дружба», свиноферми в 
колгоспах імені Леніна та імені 
Ватутша, птахоферму в кол
госпі імені Енгельса На рахун
ку молоді села чимало ініціа
тив по створенню мінної кормо
вої бази для твариннийгва. 
Проге аналіз справ в цій галузі 
господарства показує пробле
ми, які вимагають великої ува
ги. .

Випробуваним засобом під*.

ПІД ПРАПОРОМ ЗВИТЯГ
ПЛЕНУМ НОВОУКРАЇНСЬКОГО
РАЙКОМУ ЛКСМУ

лишения трудової активності 
молоді району стало соціаліс
тичне змагання між комсомоль
сько-молодіжними колектива
ми, окремими комсомольцями. 
Прикладом творчої ініціагнви, 
вмілої організаторської і йолі- І 
дачної роботи по залученню 
молоді до трудового суперни
цтва є діяльність комсомоль
ської організації колгоспу 
«Дружба». З кожним роком 
ширяться рамки соціалістично
го змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів. Разом 
з цим позитивним досвідом 
вживається ще формалізм у ве
денні змагання комсомоль
ськими організаціями колгоспів 
імені Кутузова, «Ленінський 
шлях», імені Пархомеика; не
достатньо налагодили глас
ність. нерегулярно підбивають 
підсумки змагання комітети 
комсомолу цукрового заводу, 
колгоспу імені К. Маркса, рад- 
гос п у «1 в ані всЬки в ».

У звітній доповіді XVII з’їз
дові ВЛКСМ, в промові Гене
рального секретаря ЦК КПРС 
товариша Л. І. Брежнєва знач
не місце було відведене питан
ню виховання юнаків і дівчат 
ідейно загартованими, свідоми
ми борцями за комунізм. Ми- . 
нулого навчального року в си
стемі комсомольської політосві
ти району иззчзлои, 724 ком-

Старша піонерь'ожа (.і Кочкіну- 
вакт.ьої СШ Наталка ТОКАР:

— Комсомольські оргсьчгці» ра
йону повинні взяти шефство Над 
забезпеченням шкільних кабіпетіп 
сучасним обладнанням.

со’мельці і молоді, об’єднані у 
36 гуртках.

Падаючи виключного зна
чення завданням, пбсгавленим 
перед комсомолом у привітан
ії ЦК КПРС XVII з їздогі 

ВЛКСМ, промові товариша 
1. І. Брежнєва на з'їзді, ма- 

ігріалах і документах з'їзду 
сказав па закінчення перший 
секретар РК ЛКСМУ-ми розу
міємо, що вирішення них’ -ви
дань можливе тільки при даль
шому орі анізаційно-політичпо- 
му зміщіенчі кожної комсо
мольської організації, зростан
ні її рядів, поліпшенні якісного 
складу, розширенні 
ячьчснті. і і.і города, 
сгоєна районна 
ська організація

сфери ДІ
ЙНОЇ уДо- 

КОМСОМОЛЬ- 
— висока 

оцінка партії і уряду заслуг в 
справі* виховання іідного пле
мені молодих будГгннчих кому
нізму Від імені комсомольців і 
молоді району перший секретар 
райкому комсомолу - завірив 
ЦК КГ1РС; Президію Верхов
ної Ради СРСР, ЦК Компартії 
України, обком Компартії Ук
раїни, райком Компартії Ук
раїни, Центральні Комітети 
ВЛКСМ і ЛКСМУ, ш.о завойо
вані успіхи будуть закріплені і 
примножені.

ПОЧУТТЯ подяки за ' піклу
вання Комуністичної. парти 

і Радянського уряду кро МО
ЛОДІ» району, за високу наго
роду схвильовано прозвучало в 
кожному виступі на пленумі. 
Молоді трудівники, як клятву,, 
давали слово виправдати вияв
лене їм довір’я, ударною пра
цею, відмінним навчанням до
вести відданість ідеалам •пар
тії. Нині спрямували свої зу
силля, сказав з трибуни плену
му бригадир комсомольсько- 
молодіжної тракторної .брига
ди колгоспу «Дружба» Микола 
Давидов, на виконання підви
щених соціалістичних зобо
в'язань визначального року 
п'ятирічки. Ми дали слово на 
795 гектарах виресіити й зібра
ти по 36 центнерів пшениці, по 
50 — кукурудзи, но 290 — цук
рових буряків. Незабаром при
йде пора жнив. Виконуючи По
станову ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про заходи по 
забезпеченню збирання врожаю 
і заготівель сільськогосподар
ських продуктів у 1974 році", 
ми прискореними темпами ре
монтуємо техніку і до 1 червим 
поставимо на лінійку готовнос
ті всі збиральні машини.

Питанням партійного керів
ництва і трудового наставни
цтва досвідченими хліборобами 
молоді присвятив свій виступ 
секретар комітету комсомоль
ської організації колгоспу «Ро
сія» Володимир Рибак. В ком
сомольській організації, як під
креслив він, стали справжніми 
умільцями - хліборобами Герой 
Соціалістичної Праці, заслуже
ним працівник сільського госік- 

даре гва У PCP В С. Аавдріяш. 
кавалери ордена Леніна М A4. 
Пертій, В. А. Петренко. Свій 

-досвід воші щедро передають , 
молодим.

Дівочий механізаторський 
всеобуч — поки що майбутнє 
району. Про це говорила .на 
пленумі трактористка колгоспу 
імен; К.алініда Клввдія Дощ-н- 
ко. Ще мало в районі дівчит- 
механізаторів, і районній ком
сомольській організації є пал 
чим працювати в цьому питан- 
нг. —- така головна думка про
йшла в її виступі.

Ділові пропозиції вніс на 
пленумі, головний агроном, 
секретар комітету комсомолу 
колгоспу імені Ульянова А. Є. 
Фендриков. Особдявх увагу 
слід надавати якості молока, 
що йде на здачу, держг.яі, - ,-з-
явив він. .

Схвильовано нррзвуяив на 
плейуні виступ старики піонер- д*1 
вожатої Комцшуватеьк'.и серед
ньої ніколи. Наталки Токар. 
Плодотворну роботу Ш> .'НІХО- 
влавю вдноі /!Лібо₽іо|л&яої змі
ни в же 15 рїл'.ці Доводить 
шкільна вирсбяй^з./ '•рнгзда. 
Багато випускників школи за
лишаються в рідному колгоспі.

Від робітничої молоді зі сло
вами подяки за високу урядову 
нагороду виступили на плену
мі члені; комітетів комсомоль
ських організацій -Кзпустіш- 
ського кзр’ероуправлгніїя Ва
лерій Романишин і. Рівііяи- 
< ЬКОГО ВІДДІЛЄЯНЯ': «СІЛЬІОСІІ- 
телпіка» Тетяна Карєва. На пи
таннях досягнень молоді райо-
пу в справі культурного вихо
вання зупинився делегат XVII. 
з'їзду ВЛКСМ, художній ке
рівник народного ансамблю 
танцю «Стеківчанка* Віктор. 
Марушак.

На пленумі з промовою ви
ступив перший секретар'райко
му Компартії України А. М. 
Литвин.

У роботі пленуму райкому 
комсомолу взяли участь пер
ший секретар обкому Компар
тії України М. М. Кобильчак, 
перший секретар ЦК ЛКСМУ 
Л. М. Гіренко, голова виконко
му обласної Ради. депутатів 
трудящих Д. П. Максименко, 
відповідальні працівники ЦК 
ВЛКСМ і ЦК ЛКСМУ, члени 
бюро обкому комсомолу.

З промовою на пленумі ви
ступив перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А. М. Гіренко.

.А М. Гіренко зачитує Указ 
Ради

іракторнстка колгосп» їм. М-м- 
нінд ьіавдія ДОЦЕНКО:

— йіпло ще у нас в районі Kte- 
чаз чм анілаторів.

Президії Верховної
СРСР про нагородження Ново- 
української районної комсо 
польської організації орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
До президії пленумі вносять 
прапор районної комсомоль
ської організації.

Перший секретар ЦК 
ЛКСМУ А. М. Гіренко під бур
хливі оплески присутніх при
кріплює орден і орденську 
стрічку до прапора організації, 
а також зачитує новоукраїн- 
ським комсомольцям вітальї 
адрес Центрального Ком і і 
;•:<«мссиолу республіки.

З великим піднесенням уь 
пики пленуму одностайно прий
няли вітальні листи на адресу 
ПК КГ1РС. Генерального секре
таря І1К КПРС товариша Л. 1. 
Брежнєва. ЦК Компартії 
раїни.
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ВІДЗНАКОЮ БАТЬКІВЩИН
ПЕРШИМ БУВ 

ВАНЯ ДЕМЧЕНКО, 
НА ПОСТУ- 

МИКОЛА ДАВИДОВ 
РЕПОРТАЖ З УРОЧИСТОГО МІТИНГУ З НАГО

ДИ ВРУЧЕННЯ НОВОУКРАЇНСЬКІЙ РАЙОННІЙ 
КОМСОМОЛЬСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ОРДГНА ТРУ
ДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА.

УРОЧИСТНИ мітинг в МІСТІ НОВОУКРАЛІЦІ 
з Нагоди вручення районній комсомоль- 
СЬКІП ОРГАНІЗАЦІЇ ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВО-, 
НОГО ПРАПОРА, (Фою -зліва і внизу),

колгоспних полів. Але час 
нестримно плине вперед, і 
для нас, людей старшого 
покоління, це особливо 

Настає пора, ко
ли я н мої товариші ста
немо, чк кажуть, почесни
ми хліборобами. А на змі
ну нам приходять молоді 
міцні хлопці А дівчата, з 
бажанням пєр'евершити 
наші успіхи на колгоспних

ній партії за батьківське 
піклування і високу оцін
ку діяльності комсомолу, 
дають клятву, що ордено
носна комсомольська ор
ганізація Новоукраінського 
району, як і всієї Кірово- 
градщини, не пошкодує 
сил, щоб з честю викона
ти завдання, які виплиаб- 
ють із привітання ЦК 
КПРС XVII з’їздові 
ВЛКСМ І промови на з'їз-
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8ЯТО було масовим. 
Звідусіль до .центру 

’’міста у розмаїтті весняно
го одягу заздалегідь зби
рались трудящі, МОЛОДЬ 
Новоукраїнки і району. 
Вже на центральній вули
ці утворилось ціле річи
ще, яке, ввібравши у себе 

•потічки груп і колективів, 
попливло до високої три
буни, заповнило всю пло
щу довкруг, з Палацу 
культури «Ювілейний» 
широким потоком руши
ли учасники пленуму рай
кому комсомолу з черво
ними бантами на грудях. 
Йшли гості новоукраїнців 
—• представники комсо
мольського активу, що 
з’їхалися з усіх районів 
області. Стільки знайомих 
облич! Посмішки, вітання, 
рукостискання.

Статечно, неквапом сту
пали ветерани, сивоскроні 
майстри —- механізатори, 
знатні хлібороби. О«і не 
пригасли, іскряться теп
лом, доброю радістю: 
ген, злетілись орлята, го- 
гаонять, ніби брати й се
стри, що зустрілись у 
батьківському домі. 
ЧИМ ПОДІЛИТИСЯ молодим, 
завзятим.

Орлята — то лагідно, 
як про своїх дітей. На
справді ж — орли широ
кокрилі. Бо прилинули ті, 
хто гідно 
комсомолію
ської Кіроаоградщияи на 
з'їзді в столиці ------- ■’
Батьківщини, 
юнь? Вдячна 
за чисте небо 
ясне. Хай не звідали всьо
го самі, зате бережуть 
світлу пам'ять про тих, 
хто звершив ратний по
двиг, шанують живих, 
примножують трудові по
двиги. І сивино досвіду 
продовжується в 
чубих дерзаннях.

ТТАД ПЛОЩЕЮ 
рими тпибамі

рять 
зунги й гасла 
хвалу рідній 
ній партії, 
переможні, 
славлять Ленінський ком
сомол, що простер МІЦНІ 
руки до металу й хліба, 
возвеличують людей пра
ці — роботящих, - невтом
них. Урочий день. Підне
сення струменить живо
творними чарами, нопов-

представляв 
хлібороб-

нашої 
Щаслива 
батькам 

й сонце

буйно-

> черво
ними голубами майо- 

транспаранти. .По
співають 

Комуністич- 
що крила дає 

натхненні,

пле- 
малі

нює душу джерельними 
помислами.

За трибуною широке 
полотнище з силуетом 
юнака. Він разюче схожий 
на сьогоднішніх хлопців 
_  мужнє, вольове облич
чя, зіркий погляд. Тільки 
на голові будьомієжа.

! втирає хусточкою во
логі очі сива мати: «Щоб 
отак — довіку», г 
щуть у долоньки 
жовтенята.

А над морем голів ве
личаво підноситься по
стать вождя, мовби 
стверджує з постаменту: 
мрії збулися. Інакше не 
могло... ЇХ плекали у вог
ні крицею, >х вінчали в 
труді славою.

УРОЧИСТЕ покладання 
квітів учасниками пле

нуму райкому комсомолу 
до підніжжя пам ятника 
Володимирові Іллічу Ле
ніну та на могилу загиб
лих воїнів Новоукраїнщи- 
ни е рони Великої Вітчиз
няної війни. Пломеніють 
червоні тюльпани, розси
пають довкола мереживо 
цвіту букети бузку.

Сколихнулось меєео

прапорів, затихла площа. 
На трибуні — заслужені 
ветерани праці, знатні 
майстри - механізатори — 
двічі Герой Соціалістич
ної Праці О. В. Гіталов, 
Герой Соціалістичної Пра
ці В. С. Андріяш, перший 
секретар обкому Компар
тії України М. М. Кобипь- 
чак, голова виконкому 
обласної Ради депутатів 
трудящих Д. П. Макси- 
менко, перший секретар 
ЦК ЛКСМУ А. М. Гіренко, 
відповідальні працівники 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ, 
члени бюро обкому 
ЛКСМУ, ветерани комсо
молу району, кращі пред
ставники нинішньої ком
сомолі?, гості.

Перший секретар рай
кому комсомолу Микола 
Суворов відкриває урочи
стий мітинг, присвячений 
нагородженню Новоукра- 
їнської районної комсо
мольської організації ор
деном Трудового Черво
ного Прапора.

ПОЖВАВЛЕННЯ й бурх
лива овація привітан

ня — біля мікрофону 
прославлений механіза
тор, наставник молоді, 
двічі Герой Соціалістич-

ної Праці Олександр Ва
сильович Гіталов.

— Наші серця наповне
ні гордістю — в славно
му ЛІТОПИСІ комсомоль
ської звитяги орденонос
ної Кірсвоградщини з’я
вилась яскрава сторінка 
про трудові подвиги ком
сомольців і молоді Ново- 
українського району.

Багато трудових імен 
постає е пам’яті, ’■— про
довжує Олександр Васи
льович, — коли зверну
тись до історії нашого 
краю. Це Ваня Демченко 
— перший секретар Но- 
воукраїнської комсо
мольської організації 20-х 
років, Герої Радянського 
Союзу С. С. Різниченко, 
І. І. Тарасенко та інші. Це 
Герої Соціалістичної Пра
ці Віктор Степанович Ан- 
дріяш, Катерина Яківна 
Степаненко. Це кращі мо
лоді виробничники нашо
го часу —« Микола Дави
дов, Анатолій Набок, Пе
тро Харченко, Володимир 
Ватульоо, Валентина Сла- 
ветинська та багатої інших.

Невтомно трудяться на 
благо нашої Батьківщини 
мої товариші, ветерани

ланах. Тому ми, ветерани, 
впевнені, що передамо 
штурвал трактора чи ком
байна в надійні руки.

Нагорода Батьківщини, 
яка сяятиме на прапорі 
районної комсомольської 
організації, зобсв язує 
пас, комсомолію і мо
лодь району, віддати весь 
запал своїх х^олодих сер
дець, своє їрудове на
тхнення виконанню рі
шень XXIV з’їзду КПРС.

Напутнє слово знатно
го механізатора збуджує 
гарячі патріотичні почуття.

Ці почуття висловлю
ють, підіримувані схваль
ними оплесками багатоти
сячного мітингу, секретар 
комсомольської органі
зації колгоспу імені Кі
рова Анатолій Русаченко, 
учениця Новоукраїнської 
середньої школи № З 
Людмила Кузнецова, гір
ник з Олександрії, деле
гат XVI! з'їзду ВЛКСМ 
Л. Буценко, перший сек
ретар Маловисківського 
РК ЛКСМУ А. Федай, пер
ший секретар обкому 
ЛКСМУ Микола Скляни- 
ченко. Вони сердечко дя
кують рідній Комуністки-

ді Генерального секрета
ря Центрально'-о Коміте
ту нашої партії Леоніда 
Ілліча Брежнєва.

ІЗНОВУ грав оркестр, 
і палахкотіли на 

легко/^у вітрі червоні зна
мена, і тріпотіли на гру
дях піонерів, що при
йшли вітати старших дру- 
зів-комсомольців, часточ
ки тих прапорів — чер
воні галстуки. Здавалось, 
не лише в місті — далі, 
підхоплений вітром, по
нісся в степ розголос 
про велике свято:

Слава комсомолу 
бойовому!

Слава поколінню 
молодому?

Хай цвіте великая 
держава.

Партії Леніна — слава! 
Слав з! Слава!..

Сонячними струнами 
заграв цей клич у душі 
кожного молоаогс» тру
дівника, кожного юнака і 
дівчини щедрого степово
го краю.

О. БАСЕНКО,
А. НЕЧИТАЙЛО,

В. КОВПАК, 
спецкори «Молодого 
комунара».
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У фіналі— СШ № 5

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 1974-1975 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ФАКУЛЬТЕТИ:

Вчора кіровоградці проводжали акторів 
обласного музично-драматичного театру ім. Кро* 
пивницького до Башкирі?. Кропивничани вдруге 
покажуть своє мистецтво в братній автономній 
республіці, з якою тісно дружить Кіровоград- 
щина.

В КОЛЕКТИВІ ФІЗКУЛЬТУРИ КОЛГОСПУ «ДРУЖБА» 
НОВОУКРАЇНСЬКОГО району працює із спорти в- 
НИХ СЕКЦІЙ, в яких ЗДИМАЄТЬСЯ БІЛЬШЕ 200 ХЛІ
БОРОБІВ. 93 З НИХ ВИКОНАЛИ НОРМАТИВИ КОМПЛЕК
СУ гпо.

НА ЗНІМКУ: ТРЕНУЮТЬСЯ ФУТБОЛІСТИ.
Фото Г. ЗУБЕЦКА.

В гості до трудящих Башкирі? 
виїхав увесь основний творчий 
склад театру. Тут і провідні акто
ри — народні артисти республіки 
Г. Г. Семенов та Л. П. Тімош, за
служені артисти УРСР С. А. А^ар-

F

0 Кіровограді відбувся фінал міського легкоатле
тичного кросу. Стартувало 46 команд (663 легко
атлети). В групі шкільних колективів перемогла 
команда СШ № 5, серед виробничників першими 
були спортсмени заводу тракторних гідроагрегатів, 
у студентів вперед вийшли представники педінсти
туту.

В цих поєдинках не взяли участь спортсмени 
«Спартака». «Колоса», низькі результати в учнів 
СШ № 34, хоч тут працює шість груп ДЮСШ.

‘ ЛІ. ПЕДЮРА.

В.колективі фізкультури тресту* «Кіровоград- 
сільбуд» закінчилася спартакіада, яка проводи
лась у два етапи. Перший етап — у відділах, це
хах, бригадах. Другий — за першість між завода- 
ми, пересувними і спеціалізованими механізова- 

= ііпмц колонами. 1530 будівельників взяли участь 
““ в змаганнях з шахів, шашок, кульової стрільби, 

волейболу, легкої атлетики, настільного тенісу, 
багатоборства ГПО.

“ В комплексі зл сумою очок перше місце зайняв 
колектив СПМК-652.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
наш громадський кореспондент 

м. Кіровоград.

Перед від’їздом акторів на 
етролі наш кореспондент Б. 
манський зустрівся з заступни
ком директора театру А. Я. Бор- 
сом.

— До Башкирі/ ми веземо два
надцять вистав, — сказав т. Боре, типова, Н. С. Ігнатьєва, А. Н. Гію- 

бенко, М. М. Яриш, І. В. Кравцов 
і артистична молодь — В. Дроно
ва, В. Короленко, В. Макаренко 
та інші.

На привокзальну площу при
йшли представники громадськос
ті міста Кіровограда. Тепле напут
нє слово до акторів промовила 
заступник голови облвиконкому 
Є. М. Чабаненко.

— Це і п’єси про сучасника —« 
«Голубі олені» Коломійця, «Пора 
жовтого листя» Зарудмого, «Не 
ховай усмішку» Есьмана, і твори 
з української класики — «Натал
ка Полтавка», «Сватання на Гон- 
чарівці», «Сорочинський ярма
рок».

Розпочнуться гастролі концер
том «Салям, Башкирів!». Ми по
даруємо башкирським друзям не 
тільки своє мистецтво, а й щиру 
сердечність кіровоградців.

ЧЄПТВЕР
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.05 

•»- Кольорове телебачення. 
Ринкова гімнастика. (М). 9.20 
»- Новини. (М). 9.30 — Кольо
рове телебачення. Для шко
лярів. «Концертний зал теле
студії «Орля», (М). 10.00 —- 
«Творчість народів світу».

‘ ЇМ). 10.30 — «В ефірі — «Мо
лодість». (М). 16.30 — «У сіль
ських будівельників». (Львів). 
97.00 — «Екран молодих». (КБ 
• 7.30 — Фі.іьм-концерт «Стру
ни серця». (К). 18.00 — «За 
стоцентнеринй врожай». (Кі
ровоград). 18.15 — «Ленін
ський університет мільйонів». 
ЇМ). 18.45 — Телевізійний ху
дожній фільм «Руїни стріля
ють». IV і V серії. (М). 21.00 
т— Програма «Час». (М). 21.30 
•— Кольорове телебачення. 
сОбличчя друзів». (М). 22.15 
к— Спортивна програма. (М). 
22.50 — Новини. (М).

ДРУГА ПРОГРАМА. 9.05 — 
Кольорове телебачення. Ран
цева гімнастика. (М). 9.20' — 
Новини. (М). 9.30 — Кольоро
ве телебачення. Для школя
рів. «Концертний зал теле
студії «Орля». (М). 10.00 — 
«Творчість народів світу». 
ЇМ). 10.30 — «В ефірі — «.Мо
лодість». (М). 16.00 >—• «По 
рідній країні». Киргизька 
PCP. (М). 16.30 — «Шахова 
школа». (ЛІ). 17.00 — «Воде
вілі Чекова». (М). 18.00 —
Для юнацтва. «Честь змоло
ду». (К). 18.30 — Реклама,
оголошення. (К). 19.00 — Про
грама «Вісті», (К). 19.30 — Те
лежурнал «Старт». (К). 20.30 

«В ім’я миру». (Дніпропет
ровськ). 20.45 — «На добра
ніч, діти!» (К). 21.00 — Про
грама «Час*. (М), 21,30 — Ху
дожній фільм «Три тополі на 
ПлющисІ». (К). 22.45 — Ве- 
чІр>іІ_иовннн. (К).згпятниад І

ПЕРШ,З ПРОГРАМА. 9.05 
"о Кольорове телебачення.

Ранкова гімнастика. (М). 9.20
— Ноплпн. (М). 9.30 — Інтер
бачення. Для школярів. «10 
тисяч захоплених». (Ленін
град). 10.00 — «Радянський
характер». Теленарис. (М).
10.30 — Кольорове телебачен
ня. «Візерунки». (М). 11.00 — 
«Танцює «Юність». (Чернів
ці). 11.45 — Новини. (К). 12.00
— «Новобранці неба». (К).
12.30 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Пригоди в те
атрі Карло». Лялькова виста
ва. (К). 15.00 — «Закон і ми». 
(Донецьк). 15.30 — На допо
могу абітурієнтам. «Геологія 
на сучасному етапі». (К). 
16.00 — Наш огляд «Резерви
— на службу виробництву».
(К). 16.30 — Для школярі«. 
«Будь сильним, будь сприт
ним». (Львів). 17.00 — «Ви
нам писали». (К). 18.00 —
«День за днем». (Кірово
град). 18.15 — Телефільм. (Кі
ровоград). 18.30 — Концерт
духовою оркестру. (Кірово
град на Республіканське теле
бачення). 19.00 — Телефільм 
(Кіровоград). 19.15 — Літера
турні чигання. «Російський 
ліс». Л. Леонов. (М). 19.45 — 
Телевізійний багатосерійний 
художній фільм «Руїни стрі
ляють». VI серія. (М). 21.00 — 
Програма «Час». (М). 21.30 — 
Кольорове .телебачення. Чем
піонат СРСР з футболу. «Ди
намо;
(К). 23.00

(Й) — «Динамо» (К).
— Новини. (М).

ПРОГРАМА, і 1.00 - 
«Юність». (Чсрніп-

ДРУГА 
«Танцює _____ _ _ . ,
ці). 11.43 — Новини. (К). 12.09
— «Новобранці неба». (К).
12.39 — Кольорове телебачен
ня. Для дітей. «Пригоди в те
атрі «Карло*. Вистава. (К).
15.40 — Кольорове телебачен
ня. Телевізійний документаль
ний фільм «Я думав, відчу
вав. я жив...» (М). 16.30 —
«Початок великої будови». 
(М). 17.00 — Кольорове теле
бачення. Для школярів. «Впе
ред. хлопчаки». (М). 18.00 — 
Для школярів. «Сурмач». 
(М)'. 18.30 ■— Концерт духово
го оркестру Кіровоградського 
музучнлнща. (Кіровоград на 
Республіканське телебачен
ня). 19.00 — Програма «Віс
ті». (К). 19.30 — Заключний 
концерт фестивалю мистецтв 
«Київська весна». В перерві
— програма «Час». (МІ. 22.40
— «На ланах республіки». 
(К). 23.45 — Вечірні новини. 
(К).

лікувальний, педіатричний, сто
матологічний, фармацевтичний, са
нітарно-гігієнічний.

Заяви приймаються від громадян 
СРСР віком до 35 років, які мають 
закінчену середню освіту. Особи, 
які закінчили середні спеціальні 
учбові заклади і технічні училища, 
повинні мати трирічний практич
ний стаж після закінчення учбово
го закладу. Такий стаж вимагається 
від осіб, включених у 5 процентів 
випуску середнього спеціального 
учбового закладу, а також від тих, 
що одержали середню спеціальну 
освіту без в'дриоу від виробництва.

Особи, що закінчили ремісничі 
та професійно-технічні училища, 
школи ФЗН та ФЗУ і /лають закін
чену середню освіту, приймаються 
на навчання при наявності а них 
стажу практичної роботи згідно 
діючого законодавства. Такий стаж 
не вимагається від осіб, що закін
чили професійно-технічні училища 
з відзнакою.

У заяві, яка подається на ім’я 
ректора інституту, зазначається 
обраний вступником факультет.

До заяви додаються:
Документ про середню освіту (в оригі

налі). Особи, які закінчили середні спе
ціальні учбові заклади, разом з дипло
мом повинні подати виписки із семестро
вих екзаменаційних відомостей; харак
теристику для вступу до вузу, що ви
дається партійними. комсомольськими, 
профспілковими та іншими громадськими

організаціями, керівниками підприємств, 
установ. правліннями колгоспів, а ви
пускникам загальноосвітніх шкіл — ке
рівниками 1 громадськими організаціями 
шкіл, звільненим з Радянської Армії I 
Військово-Морського Флоту подавати ха
рактеристику від командування військо
вої частини не обов'язково; медичну до
відку (форма лі 286): чотири фотокартки 
(знімки без головного убору розміром 
3x4 см); особи, які мають стаж практич
ної роботи не менше двох років, пода
ють витяг з трудової книжки, засвідче
ний керівником підприємства, установи, 
а колгоспники — витяг з колгоспної 
книжки, засвідчений правлінням кол
госпу з зазначенням виробітку, встанов
леного для даного колгосп^' мінімуму 
трудоднів за кожний календарний рік в 
колгоспі.

Поступаючі у вуз в наступні роки 
після закінчення середнього учбо
вого закладу, як правило, повинні 
мати стаж практичної роботи не 
менше 6 місяців за кожен рік, коли 
вони не вчились.

Після прибуття в інститут вступ
ник подзє особисто паспорт, вій
ськовий квиток (військовозобов’я
зані запасу) або приписне свідо
цтво (особи призовного віку).

Документи приймаються з 
червня по 31 липня 1974 року.

Вступні іспити проводяться з 1 
20 серпня.

Вступники складають вступні
пити в обсязі середньо! загально
освітньої школи з таких дисциплін: 
біологія (усно), фізика (письмово), 
хімія (усно), українська або росій
ська мова і література (письмово 
твір) за вибором вступника.

20

по

іс-

Крім оцінок, одержаних з цих 
предметів, в екзаменаційний лист 
вноситься середня ‘ арифметична 
оцінка з документу про середню 
освіту. Особи, які були нагородже
ні по закінченні середньої школи 
золотою (срібного) медаллю або 
особи, які закінчили середній спе
ціальний учбовий заклад та серед
нє профтехучилище з дипломом з 
відзнакою, складають іспити з 
фізики (письмово). При одержанні 
з цієї дисципліни оцінки « п'ять» во
ни звільняються від дальшого скла
дання вступних іспитів, а при оцін
ці «чотири» або «три» складають 
іспити з усіх вищезазначених ди
сциплін і приймають участь у за
гальному конкурсі.

Особам, допущеним до вступних 
іспитів у вищі учбові заклади, на
дається у встановленому порядку 
додаткова відпустка — 15 кален
дарних днів (не враховуючи часу 
на проїзд у вуз і назад) за місцем 
роботи без збереження зарплати.

Особи, що не з’явилися без по
важних причин на один із іспитів в 
призначений за розкладом час, до 
дальших іспитів не допускаються.

Початок занять з 1 вересня 1974 
року. .

Наша адреса: м. Львів, еул. Пе
карська, № 69.

Р Є КТО P A T.

Компаніївський 
ветеринарний технікум 

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА І КУРС 
на 1974—1975 навчальний рік.

Технікум готує ветеринарних фельдшерів для ро
боти в колгоспах, радгоспах, ветеринарних лікарнях, 
ветлабораторіях, м’ясокочтрольних станціях, м ясо- 
комбінатах.

Крім того, випускники набувають додаткової про
фесії — техніка штучного осіменіння та водія-ама- 
тора.

Строк навчання 3 роки 6 місяців.
Вступники складають екзамени з української мови 

(диктант) і математики (усно).
Заяви приймаються до 31 липня 1974 року. До 

заяви на ім’я директора слід додати свідоцтво про 
освіту за 8 класів (оригінал), медичну довідку (фор
ма № 236), 4 фотокартки (3X4).

Вступні екзамени з 1 до 20 серпня. При технікумі 
З 15 липня працюватимуть підготовчі курси.

Адреса технікуму: смт. Компановка, ветеринарний 
технікум.

ДО ВІДОМА СЛУХАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ 
ГРОМАДСЬКИХ КОРЕСПОНДЕНТІВ

Чергове заняття університету відбудеться в п'ятницю. 
З! травня, о 15 годині в приміщенні ОК ЛКСМУ. ДИРЕКЦІЯ.

[ІНаша адреса і телесрони^^ВВ^МИИИИИВІ
316050. ГСП, Кіро8оград-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 вій- 
еьково-латріогичиого виховання та сторту — 2-46-87«

Ііцевс 61197s За«. № .13228,JGK 0СИ45> у

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

поліграфії І книжкової торгівлі, Д
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

З'їіраж 59 700,

Харківський 
зооветеринарний інститут .

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 
на 1974—1975 навчальний рік • 

зоотехнічного і ветеринарного факультетів
Інститут готує зооінженерів та ветеринарних ліка

рів для роботи в системі сільськогосподарського 
виробництва, сільськогосподарської науки і ветери
нарних закладів. При зоотехнічному факультеті є 
відділення для підготовки зооінженерів для роботи 
па птахофабриках і комплексах по виробництву 
молока і яловичини на промисловій основі.

Прийом на перший курс провадиться згідно правил, вста
новлених Міністерством вищої I середньої спеціальної освіти 
СРСР. Заява подається на ім'я ректори інституту. До заяви 
додаються: свідоцтво про середню освіту (оригінал), характе- 
ристика-рекомемдаїїія, медична довідка (форма Лт 286), ви
писка з трудової книжки, 4 фотокартки (3x4 см).

Документи приймаються до 31 липня. З 1-го до Зй-го червня 
в інституті працюватимуть’ підіоіовчі курси. Вартість иавчап. 
іти на курсах 14 карбованців. >•

Вступні екзамени провадяться з 1-го до 20-го 
серпня. з дисциплін; .хімії (усно), фізики (усно), 
біології (усно), російської або української мови і 
літератури (твір). ' '

Строк навчання на зоотехнічному факультеті — 
’4 роки 6 місяців, на ветеринарному — 4 роки 10 
місяців.
При інституті 
приймаються 
стаж роботи 
дарстві.

Початок занять па підготовчому 
грудня.

Адреса Інституту: 312050, м. Харків, платформа 
Лозовеньки, Харківський зооветеринарний інститут.

РЕКТОРАТ.

працює підготовче, відділення, куди 
особи, які мають середню ..освіту’’ та 

не менше року в сільському ГОСГІО-

ВІДДІЛСІІНІ з І

»
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