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НАКАЗ 
обласного штабу Всесоюзного 
походу комсомольців і молоді 
місцями революційної, бойової 
та трудової слави 
радянського народу
ВСІМ АІІСЬКИМ, РАЙОННИМ ШТАБАМ 
ПОХОДУ!
комсомол ьцям кі роВ0 ГРАДІЦИ Н И!

Готуючись до 30-річчя Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизняній війні, виконуючи постав
лене Комуністичною партією веред Ленінським ком
сомолом завдання но патріотичному вихованню юна
ків і дівчат на героїчних подвигах старших поколінь, 
в минулому році більше -10 тисяч комсомольців І МО
ЛОДІ області пройшли маршрутами революційної, бо
йової та трудової слави радянського народу. Прово
дилися зустрічі з Героями Радянського Союзу, Ге- 
і

ПРОЛЕТАРІ ЗС1Х КРАПІ, ЄДНАЙТЕСЯ! Рік видання XV!

№ 43 (1991).МС.ІЮЛМН ЧЕТВЕР

ПЕРШІ У ЗМАГАННІ

(ТАРС).

КВІТНЯ

ЗАГОНИ

_А

ів з бага- 
на призи 

і правды», 
змагання 
30-річчю

ШИКУЮТЬСЯ1ЛЗЕТА ВИХОДИТЬ 3 1939 РОКУ

• ТРИВАЮТЬ 
поєдинки
З БАГАТОБОРСТВА 
ГПО НА ПРИЗИ 
«комсомольской 
ПРАВДЫ»

1 знову юнаки та дівча
та тисячними загонами ши
куються на стадіонах, го
туючись до нових спор
тивних поєдинкі 
тоборства ГПО 
«Комсомольской 
В цьому році ці 
присвячуються
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні. В рамках пер
шості СРСР з багатобор
ства комплексу ГПО буде 
проведено екзамен до
призовної І призовної мо
лоді з військово-технічної 
та фізичної підготовки.

Чемпіонат країни про
ходитиме в чотири етапи:

— 1-ий етап присвячує
ться Дню Перемоги. Зма
ганні проходять під деві
зом «Готовий до захисту 
Вітчизни» в кожному кла
сі, групі, бригаді, зміні, на 
підприємстві, колгоспі і 
радгоспі. В ході поєдинків 
визначаються кращі знач
ківці і колективи.

— ІІ-ий етап присвячує
ться Дню радянської мо
лоді, проходитиме під де
візом «Дорожи честю 
свого колективу». В цей 
період триватимуть ра
йонні і міські змагання.

— ІІІ-ій етап присвячує
ться Всесоюзному Дню 
фізкультурника, закінчує
ться у вересні під деві
зом «Від масовості — до 
майстерності». Це •— об
ласні, республіканські і 
крайові змагання.

—- І'/-ий етап—фінальні 
змагання першості СРСР, 
присвячені Дню народ
ження Ленінського ком
сомолу, під девізом «Від 
значка ГПО —- до олім
пійської медалі».

Прапор весняних стар
тів з багатоборства ГПС 
на призи «Комсомольской 
правды» піднято. Одними 
з перших на Кіровоград- 
щині в змагання включи
лись червонозорівці. Про 
ці поєдинки сьогодні і 
розповідає «Молодий ко
мунар» (див. репортаж на 
4-й стор.). "‘ч

ями Соцйі.’іістичнбї арими більшовиками, Мітинг
______ німіли почин московських 

комсомольців', працюючи за себе і за ровесників, які 
не повернулися з поля бою, у списках комсомоль
ських організацій з’явилися імена героїв-земляків, 
молодих героїв-підпільників.

На ознаменування 30-річчя Великої Перемоги об
ласний штаб Всесоюзного походу комсомольців і мо
лоді Кіровоградщини НАКАЗУЄ:

1. Продовжити похід комсомольців І молоді міс
цями героїчних боїв радянських' воїнів-визволнтелів 
і трудових звершень радянського народу.

2. Похід вести за розробленими маршрутами, • 
включивши до них новий маршрут по місцях діяль
ності підпільної комсомольської організації «Спар
так» села Красногіркн Головапівського району. Від
крити нові пам’ятники, обеліски, провести зльоти 
учасників походу.

3. Обласний зліт переможців ■ походу «Шляхами 
слави батьків» провести 9—11 травня 1975 року в 
м. Кіровограді.

В. 0. ВЕРХОЛАНЦЕВ, 
Герой Радянського Союзу, голова обласного 
штабу Всесоюзного походу комсомольців 
і молоді «Шляхами слави батьків».

солідарності
У Вищій комсомольській 

школі при ЦК ВЛКСМ від
бувся мітинг солідарності 
з народом і молоддю Чі
лі, які борються проти 
фашистської хунти.

На мітингу виступила 
Генеральний секретар Ко
муністичної молоді Чілі 
Гладіс Марін. Вона розпо
віла про боротьбу чілій- 
ського народу і молоді 
проти фашистської хунти, 
висловила палку подяку 
радянському народові за 
братерську солідарність з 
чілійськи/ли демократами, 
за підтримку справедли
вої справи патріотів Чілі.

(ТАРС).

ШКОЛАМОЛОДИХУЧЕНИХ
В Новосибірську поча

ла роботу Всесоюзна шко
ла молодих учених і спе
ціалістів «Науково-техніч
ні проблеми будівництва 
Байкало-Амурської магі
стралі і шляхи їх розв'я
зання». Вона організована 
ЦК ВЛКСМ, Міністерством 
транспортного будівни
цтва, Інститутом «Сибді- 
протранс» і Новосибір
ським обкомом комсо
молу. <

У школі навчатимуться 
молоді інженери провід
них проектних інститутів і 
науково-дослідних закла
дів країни.

1975 р.

Ціна 2 коп.

За перший квартал надоїли від кожної корови молока:
Ольга КОЗАЧЕНКО т—Несватківський відділок рад

госпу Другого імені Петрсвського цукрокомбінату 
Олександрівського району — 1438; ■ - '

Світлана ГРИГОР — колгосп імені Леніна Долинсько- 
го району — 1386;. ■ «• ■

Ольга КОСТЮКЕВИЧ — колгосп «Дружба» Онуфріїв- 
ського району— 1336; :

Надія ГОВОРУН — колгосп імені Ульянова Голованів- 
ського району — 1263;

Ольга МУЗИКА — колгосп імені Кірова Долинського 
району — 1160;.

Марія МІРОШНИЧЕНКО — колгосп «Перше травня» 
Маловискізського . району — 1088;

Надія ЛАПА — колгосп «Дружба» Новоукраїнського району — 1081;
Варвара ПАХОМОВА — колгосп «Перше травня» Маловисківського райо

ну — 1077;
Ірина ВІТРЯК — колгосп імені Леніна Долинського району — 1057;
Валентина ГУИНА — радгосп цукрокомбінату Олександрійського райо

ну — 1046«.

СЛОВА 
ДОТРИМУЄ

Світлана Клпогашева працює в комсо
мольсько-молодіжному колективі імені 
50-річчя ВЛК.СМ на молочнотоварній 
фермі Вікнннського відділку колгоспу 
«Більшовик». На завершальний рік п’яти
річки Світлана взяла зобов’язання на
доїти па кожну корову по 3600 кілограмів 
молока. Своє слово вона дотримує. З по
чатку року одержала від кожної корови 
майже тисячу кілограмів молока.

Цими днями районний комітет ЛК.СМУ 
підбив підсумки соціалістичного змагання 
серед молодих тваринників Гайворонсько- 
го району, переможцем визначено доярку 
нашого колгоспу Світлану Капогашеву.

У травні цього року колектив ферми 
за попереднім.’] підрахунками достроково 
виконає план дев’ятої п’ятирічки. В цьому 
немала заслуга 1 Світлани, яка успішно 
справляється зі своїми зобов’язаннями.

, 10. ЦИМБАЛ,
секретар комітету комсомолу кол
госпу «Більшовик» Гайвороиського 
району.

П ятирічку 
достроково!

МАКАРОННІ ІП ЦЕХ—ОДИН 
НАЙБІЛЬШИХ В ОЛЕК- 

САНДРІПСЬКОМУ МІСЬК- 
ХАРЧ0КОМБІНАТІ. ВІН ВИ
ПУСКАЄ БІЛЬШЕ ДВАДЦЯТИ 
НАЙМЕНУВАНЬ ВИРОБІВ.

ПРОДУКЦІЯ ЙОГО РОЗХО
ДИТЬСЯ ДАЛЕКО ЗА МЕЖІ 
РАЙОНУ — в ЧЕРКАСЬКУ, 
ПОЛТАВСЬКУ ТА ІНШІ ОБ
ЛАСТІ. ПОПИТ НА НЕЇ ВЕСЬ 
ЧАС ЗРОСТАЄ.

КОЛЕКТИВ ЦЕХУ НЕВЕЛИ
КИЙ - 50 ЧОЛОВІК. ЦЕ В 
ОСНОВНОМУ КОМСОМОЛЬЦІ 
І МОЛОДЬ. ЗНАЧНЕ ПЕРЕ
ВИКОНАННЯ ЩОДЕННИХ 
НОРМ ВИРОБІТКУ СТАЛО 
ДЛЯ них ПРАВИЛОМ. ЦЕ її 
СПРИЯЛО ТОМУ, ЩО ПЛАН 
ПЕРШОГО КВАРТАЛУ ЦЕХ 
ВИКОНАВ УСПІШНО.

НА ФОТО ВНИЗУ (ЗЛІВА 
НАПРАВО): ПАКУВАЛЬНИЦІ 
ОЛЬГА БІЛЕНЬКА, ВІРА АВ
РАМЕНКО, ЛІДІЯ ШИМРУК. 
ВГОРІ — ЕЛЕКТРОКАРНИ
ЦЯ ЛЮДМИЛА КІВЕРО. І!ДЕ 
ВІДВАНТАЖЕННЯ ГОТОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ.

Фото В. КОВПАКА.
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МОЛОДИМ ПЕРЕДАЮ ДОСВІД
Двадцяті» третю весну я зустрічаю на 

полі і не пам’ятаю, щоб один рік був 
схожим на другий.

Механізовану ланку по впрошуванню цукро
вих буряків очолюю вже чимало років, досвід 
4а І дуже задоволений, ЩО нинішнього року 
ДО колективу прийшли молоді механізатори 
Олександр Білоус, Василь Яровснко, Микола 
Пархелюк, Віктор Коломієць. їм и і переда
ватиму свій досвід.

Готуючись до сільськогосподарського року, 
ланка вирішила освоїти новий прогресивний 
спосіб впрошування цукрових буряків і визна
чила свій рубіж — 500 центнерів коренів з гек
тара, Але потім, коли хлопці прочитали листа 
передових молодих буряководів республіки 
«Примножимо славу п’ятисотепниць», зобо
в’язання свої ми переглянули і вирішили зі
брати з кожного гектара по 520 центнерів.

Звичайно, про урожай потурбувалися 
ще з осені, старанно дотримуючись усіх 
агрозаходів.

У нашому господарстві ще одна ком
сомольсько-молодіжна ланка, де ланко
вим Анатолій Бойко, вирощує 520-цент- 
нерні врожаї цукрових буряків. З нею 
ми і змагаємось. Комітет комсомолу 
розробив умови соціалістичного змаган
ня, нині, коли сіємо цукрові буряки, що
дня па полі бувають представники комі
тету комсомолу, комсомольські «про
жектористи».

Сівбу цукрових буряків ланка проведе 
за два дні.

10. КЛИМ КІН, 
ланковий комсомольсько-молодіж
ної механізованої ланки по виро
щуванню цукрових буряків кол
госпу «Україна» Гайиоронського 
району.

ДО отчої
СЛАВИ
г-Z7

Партизанський 
командир

І знову до нас прийшли 
ветерани війни. Колишні 
фронтовики Г. В. Понома- 
рьоз, І. Л. Ешенський, 
І, Т, Белік розповіли про 
подвиги радянських воїнів 
на Курській дузі, на бере
гах Дніпра, згадали пар
тизанів Білорусії. Запам’я
талась розповідь про пар
тизанського командира 
Коржа, який вивів свій за
гін з ворожого тилу через 
фронт.

В. ЄФІМОВ,
слухач громадського 
факультету журналіс
тики Кіровоградсько
го будівельного тех
нікуму.

ЗУСТРІЧАЄМО 
ГОСТЯ

Зустрічі з воїнами-зем- 
ляками в нашому селі вже 
Стали традиційними. А 
цього разу до нас приїхав 
підполковник у відставці 
/Л. І. Каліхов, який у скла
ді 8-го механізованого 
корпусу визволяв Кірово- 
Градщину від німецько- 
фашистських загарбників. 
Вчитель нашої школи Б. С. 
Омельяненко прочитав 
Лекцію про визвольну МІ
СІЮ радянських воїнів а 
роки минулої війни. А 
(Гість поділився своїми 
Спогадами про ті далекі 
буремні роки.

Є. ОМЕЛЬЯНЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Іва- 
рівської середньої 
іиколи Новоукраїн- 
еького району,

Г

НА ФОТО: ЗЛІВА — НДЕ 
СІВБА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 
У КОЛГОСПІ «УКРАЇНА» 
ГАПВОРСНСЬКОГО РАПОНУ; 
ВГОРІ — ЛАНКОВИЙ КОМ
СОМОЛЬСЬКО • МОЛОДІЖ
НОЇ МЕХАНІЗОВАНОЇ ЛАН
КИ ПО ВИРОЩУВАННЮ ЦУК
РОВИХ БУРЯКІВ ю. клим- 
КІН ТА МОЛОДШІ МЕХАНІ
ЗАТОР О. БІЛОУС.

Фото Ю. ЛІ8АШНИКОВА.

ОЛІМПІАДА ЮНИХ
ХІМІКІВ

Під час весняних кані
кул у Харкові відбулася 
ХіІ республіканська олім
піада юних хіміків. Близь
ко двохсот школярів з 
різних кінців України ста
ли її учасниками. Честь 
Кіровоградщини захищали 
вісім учнів — призерів 
обласної олімпіади. За 
підсумками двох турів 
найкращий результат у 
Сергія Срмакова — учня 
8 класу середньої школи 
№ 6 міста Кіровограда, 
який удостоєний третьої 
премії.

Ми привезли з собою 
не тільки спогади про 
змагання. Учні харківських 
шкіл організували нам 
теплий прийом.

Учасники художньої са
модіяльності Палацу ' піо
нерів та студенти універ
ситету підготували кон
церт. Але найбільше за
лам яталося, звичайно, 
урочисте відкриття олім
піади, де ми познайоми
лися з провідними вчени
ми країни, викладачами 
університету, працівника
ми Міністерства освіти 
УРСР, людьми бойової 
слави.

В. ЗЕМЛЯНИЙ, 
учень Кіровоградської 
середньої школи №13.

^^ЙДЕ ОБМІН КОМСОМОЛЬСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

S ■ =. Ж ВИЗНАЧИТИ ВЛАСНИЙ ВНЕСОК
з’явилося в думках і не відпускало уяву, 
аж поки не відповіла сама собі на корот
ке: «Чому?»...

Ми першими починали обмін комсомоль
ських квитків у Ленінському райкомі. По 
черзі заходили на співбесіду, вносили .ос
танні уточнення до наших документів і тут 
же збиралися в актовому залі. До цього 
ще пе настала та урочиста хвилина, про яку 
читали в обласнім молодіжні, бачили по 
телевізору, і все йшло просто, хіба що з 
підкресленою діловитістю. На трибуну під
нявся другий секретар райкому комсомолу 
Юрій Куликовськпй і почав читати лекцію. 
«До вручення є ще час — можна и лек
цію» — перемовилися в рядах, а згодом 
вже уважно слухали Юрія.
та... Перші комсомольські осередки, 
ські Корчагінп, тридцять Героїв 
Союзу — вихованці комсомольської 
60 процентів складу партизанських

Історія комсомольської організації області, міс- 
кіровоград- 

Радянського 
організації, 

~ иирігианьцЯпл ЗЗГОНІВ, 1ЦО
діяли па Кіровоградщніїі в роки Великої Вітчиз
няно? війни, становили комсомольці... Скільки сто
рінок героїзму і подвигів вписали в історію ком
сомолу лише наші земляки!.. Звичайно ж, лектор 
не міг в регламентований відрізок часу навіть пе
релічити всіх. 1 як безперервність справ, розпочав 
тих першопроходцями, сприймаєш теперішнє. За- 
пн добровольців області поїхав на бхдову віку— 
ЬАМ. сімдесят п’ять комсомольсько-молодіжних 
колективів району наближаються до завершення 
своїх п’ятирічних планів, 30-річчю Перемоги юнь

ранену присвячує десять трудових декад на честь 
десяти міст-героїв...

Ні, не передаю я іце спраяи, як бригадир ком- 
сомольсьхо-молодіжної — молода наша брига
да — лише три роки, як створена. А от скласти 
звіт виникло бажання перед пласкою совістю, пе
ред історією комсомолу, до якого належу. Не 
приховую, день незвичайний у житті — день вру
чення нових комсомольських квитків та лекція 
другого секретаря викликали на самовідкертість.

Четверо нас в бригаді: Таня Басюл. Лю
да Колісниченко, Люда Кулемза і я. Кола 
так мало людей, то, зрозуміло, кожей, як 
на долоні. Не змовляючись, законом брига
ди зробили стосунки дружби і взаємови
ручки. Після першого року спільної роботи 
нам присвоїли звання бригади комуністич
ної праці.

Четверо нас в колективі. Але нерідко за
лишається лише троє. Люда Колісниченко 
вчиться на четвертому курсі Одеського 
інституту харчової промисловості — па 
двох сесіях щороку буває, в мене донька 
часом хворіє... В такі періоди рідко коли 
підміну лають в бригаду. Дівчата справ
ляються самі: кожна повністю освоїла всі 
процеси і практично замінить будь-коли і 
бригадира, і подругу по бригаді.

Відповідальна у нас робота: вигбтоєляємо кор-

Ні

>
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пуси високоякісних сортіи цукерок «Білочка», 
«Кара-Кум», «Нумо, відніми» та іціаі. ( Можна 
сказати, що добилися бездефектної здачі;продук
ції — брак не випускаємо з бригади, лабораторія 
жодного разу ось вже дед роки підряд не повер
тала наших виробів. Цей успіх ми відносимо не 
лише на рахунок зобов’язання працювати якісно, 
а в першу чергу — на рахунок соціалістичного 
змагання ?. бригадою’ Тамари Овчаренко, яка в 
основному виготовляє цукерки, атестовані дер
жавним Знаком якості.

Одинадцятий рік я працюю на фабриці і 
лише в бригаді відчула почуття відпові
дальності за дівчат, що трудяться поряд, а 
колективом нам ближчі і зрозумілі® стали 
справи підприємства.

Ііодумки згадую життя нашої бригади 
від часу її створення. День ніби не дуже 
відрізняється від дня. Щозміни ' норми 
перевиконуємо ТурбуЄМОСЯ, щоб задоволе 
ні були люди вже там, за прохідною фабри
ки, нашою роботою. Звичайні справи. робо- і 
чах буднів. Але чи не подвиг це,у повсяк
денні, коли ось так на повну віддачу з дня і 
в день?

Р. СКАЧКО, 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
бригади Кіровоградської кондитер
ської фабрики.

>

у ВЕЛИКОМУ гарному місті 
* живуть троє товаришів. Вча
ться в одній школі, подобається 
їм одна дівчина. Життя їх — зви
чайнісіньке, як і в тисяч хлопців і 
дівчат їх віку. Але і в цих буднях 
трапляється, коли людині доводи
ться діяти згідно своїх характеру, 
вдачі, вже зараз треба відповісти 
па питання: «Ким будеш через 
кілька років? Яким станеш?». — 
«Хіба можна кимось стати, якщо 
зараз ти ніхто?» — відповідає 
сАрхімсдові» Гепка. Автори кіно
стрічки не повчають — «Це пога
но, а це добре. Роби саме так». 
Вони змушують глядачів замисли
тися; «А до чого я прагну? Яким 
буду через п’ять, десять років?».

Перед нами чотири характери, 
чотири долі. Як складеться життя 
у цих підлітків? Що візьмуть вони 
з собою у далекий шлях з дитин
ства? Волю і рішучість, сміливість, 
громадську непримиренність чн 
боягузтво, невпевненість у собі? 
Відповідь дають кадри фільму, де 
ми бачимо наших колишніх стар
шокласників уже дорослими. І хоч 
років з тих пір минуло небагато, 
зміни в їх житті сталися значні 
«Архімед», який першим захопив
ся їздою на мотоциклі, залишив 
трек, навчається в інституті, зби
рається одружуватись. Гепка — 
безстрашний, розумний, трохи зу
хвалий — вже майстер мотогонок 
А Спєтка — їх подруга, яка коха
ла Генку, здається ж, згодна по
братися з «Архімедом». Що ска
зати про Толнка? Єдине: та мов
чазна згода з компанією брудних 
гультіпак, які так пршпізнли Ген-

ку па очах Світлани і ного влас
них. дотепер засіла в душі гань
бою і соромом.
ЦІЇ Ж МОЖНА ствердакузати, 

1 що всі обрали свій шлях оста
точно, чи переконуємося ми, що 
питання «ким бути?» впрішепе? 
Ні. Питания ставить саме життя 
і від їх розв’язання залежатимуть 
наступні кроки молодих людей. 
Генці — поступитися першістю в 
змаганні своєму найпершому тре
нерові, який незабаром мав зали
шити трек? Чн вести чесну бо
ротьбу, не принижуючи сливовим»

її. Поступово вона звикне до цьо
го, не здригатиметься від дотику 
незнайомої руки, а його очі — ко
лись просто товариські, пе пере
слідуватимуть її уві сні, мов до
коряючи. що не любить. Та н вда
ча у нього поступлива, лагідна, 
чоловіком буде турботливим, ха
зяйновитим. А Генка... Що ж, де 
він, той веселун і розумник з 
ясними очима — полетів та й за
був. Мовчить. Хтозна, чи й зу
стрінуться коли. А що не любить 
«Архімеда»... Пі, годі про це.

І раптом — Генка, приїхав! Те

ДОЛІ СУПУТНИК
ЧЕСНІСТЬ їм

КІНО

Про фільм «Закриття сезону» 
програшем справді грізного супер
ника? Світлані — лишитися з «Ар- 
хімедом»?... Дівчина зустрічає 
свого першого коханого. Як не
сподівано тоді вони розлучилися! 
І як страждала вона, прислухаю
чись ночами до кроків перехожих, 
здригаючись від дзвінків, вдив
ляючись у незнайомі обличчя — 
а може він? Ні, знову пі. Час 
линув, забирав біль. Залишалась 
надія, але І вона нагадувала про 
себе лише зрідка — коли потрап
ляли на очі предмети, пов’язані з 
ним., коли простувала вулицею, де 
колись ходили удвох... Та ще й 
«Архімед». Весь час був поруч, не 
полишав саму. До того ж любить

ж обличчя, ті ж очі — лише тріш
ки сумовитіші і пезвичпо дорослі. 
Чи ж кохає 
проміняться 
сльозами.

«Архімед» 
з Генною — 
у парку; але оте щире СвІтлаичи- 
ие: «Я кохаю його!», напевне, ви
значить їх подальшу долю. Тому 
й почував себе «Архімед» перемо
женим.

Глядач хоче повірити у те, що 
Толнк зможе, нарешті, звільнитись 
від докорів совісті, щиросердо 
признавшись у зраді, вчиненій у 
дитинстві.

її? — Так! І радість 
з очей впереміж з

може не погодитись 
там, під час розмови

Довелося чути думку після пе
регляду кінострічки, мовляв, події 
розвиваються навколо Світлани. 
А зверніть увагу — якими1 стали 
ці троє без Гешин один похмурий 
і відчужений, другий — якийсь 
«прилизаний», боязкий, врешті, й 
сама Свєтка — невпевнена, над
ломлена, Згадаймо дитинство: ху> 
був заспівувачем?.. Останнім 
трьом не вистачало Генки. 1 про
блеми «третій — зайвий» не зро
бить їх з «Архімедом» ворогами - 

Втіпнти задуми авторів вдалося 
молодим акторам — Тетяні Трач 
(артистка Харківського ТЮГу). 
Володимирові Пучкову (у філь
мі — Генка), Юрію Дружившу 
(«Архімед»), Юрію Грнгор’єву 
(Толнк) — випускникам театраль
них училищ. Знялися у фільмі і 
такі відомі актори, як наротний 
артист РРФСР Іван Лапиков (у 
ролі сержанта міліції), заслужен-' 
артистка РРФСР Світлана Світ- | 
личиа (безстрашна артистка цир- І 
ку), Олег Балахін (в ролі грене- І 
ра Біломорова), спортивний ко- | 
ментатор Сергій Копонихіп та ін- І 
ші. гіа фоні відомих гра молодих | 
висвітилась юнацьким запалом, 
ліричністю,^ душевною чистотон», 
щирістю. Слова одного з героїз 
фільму^ можна вжити і до діо І 
творчої співдружності — «у до
свідчених — вміння, але мало.* і 
теж дещо має». Це «дещо» дозво
лило і енці перемогти СВОГО ТрЄ' 
пера, а молодим акторам — єли" 
гідними партнерами заслужених-

Л. ЛЕЩЕНКО.
**- Кіровоград.

■
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ньої дільниці, ледве я після відряд
ження переступим поріг депо, за-
кркчав:

— Тут... твої план зривають! Не 
тільки денний, але й .місячний...

«Моїми» вважаються комсомоль
ці, з якими за дорученням партбю
ро, я займаюсь політнавчанням, і 
яким взагалі у всьому допомагаю. 
/Кученко стверджує, що хоч він і 
безпартійний, але на життя диви
ться тверезо. Сучасна .молодь, ка
же, любить працювати менше, біль
ше гуляти, гарно одягнутися... їм 
набагато нотріоиіші гроші, ніж сла
ва: покрутив гвинт — плати, відко
тив тролейбусний міст — «позолоти 
ручку». Деякі незабаром за відві
дання зборів трояка проситимуть— 
базікав він. коли у ремонтників ще 
була одна з водіями організація і 
справи дійсно йшли поганенько. 
Але причини дошукалися. Водії не 
вісім годин підряд працюють, а за 
змінним графіком, — чотири зран
ку, чотири звечора, — спробуй тут 
зібрати всіх до купи, впріти гм щось 
важливе. Тепер все по-іншому, те-
пер у нас своя комсомольська орга
нізація — цехова. Такі справи 
пішли — куди там!..

«Що ж трапилось, поки я — 
майстер профілактичного ремонту— 
буй у відрядженні, хто це там план 
зриває?» — думав, одягаючи спеи-
одяг.

Не йшов, а біг цехом вздовж під
иятнх електричними домкратами 
тролейбусів. Пннасюьа, комсорга, 
ледве впізнав - таким втомленим 
здавався цей високий, видний брю
нет. Куди ділися м’яка .мнловид- 
ність його ледь довгуватого облич
чя, привабливих карих очей? По
гляд став швидким і колючим, ру
хи — різкими. «Давай, — кричить 
хриплим голосом комусь, — давай, 
давай!..». Зовсім змінилися, немоа 
постаріли Володя Берьоза, який 
нещодавно повернувся з військової 
служби, обліковець Наталка Нечи- 
тайло, одягнена у замащений ком
бінезон. Ще у півдюжини хлопців 
які опинилися в полі мого зору, на 
натруджених руках повидувалися 
вени. У всіх — припухлі віл безсон
ня повіки.

Було сім сорок двадцять хвилин 
до початку роботи. Звичайно, у цей 
час з’являються по одному, спокій
но розходяться на місця, готуються. 
А зараз щось важливе завершува
лось.

Все тут було по-іншому: електрет- 
дільниця відсунута далі, фрезерний 
і токарний верстати зовсім прибра
ні за перегородку. Механічні під
ставки під тролейбусні мости — 
біля домкратів. На гачку кран-бал
ки сюдії: у кінець дільниці, плив 
стенд для скидання і прогону мос
тів, вже діяли па новому місці ме
ханізми складання ресор...

— Стій! — кричить ГІанасюк од
ному, — давай. Васю! — махає ін
шому.

— Віра! — чується чітке Воло- 
Діне.

— Майна! — долітає з глибини. 
З трансформаторним гудінням і 

різким тріском спалахує електро- 
зварка. Серйозність і наполегливість 
тут, як у бою. Це я хлопцям сказав, 
що війна — нелюдськи важкий 
труд. Якось підрахував, скільки до
водилось щодня рити, будувати 
бліндажі, трапшеї, позиції — вони 
аж здивувались: як це люди всти
гали, звідки брали стільки сил?

Перед моїм відрядженням був су- 
ботник. Наше тролейбусне управ
ління розташувалось у новозабудо-

взношу районі. З одного боку — 
9-но8ерхзва будова лікарні, вели
чезного інституту сільськогосподар
ського машинобудування, техніку
му, МПТУ, з іншої о — завод і ви 
сотнии житловий масив. Вирішили 
ми все до ладу привести, особливо 
біля тягової підстанції.

І тут трапився ось цей випадок. 
Соице вже сідало за сизу хмару на 
горизонті, як мене покликали: диві
ться, Іване Івановичу, ви ж тут 
воювали. У сухій глині — заіржав- 
леииіі автомат ППШ без прикладу 
кулеметний диск патронні гільзи.

Тьохнуло серце, прилила кров у 
голову. Більше тридцяти років то
му це було, а пам’ятається до иай- 
дрібніших подробиць.

Вечірня зоря проводжала сонце 
за горизонт; хлопці й дівчата слу
хали, затамувавши подих. Все їх ці
кавило, особливо ж — якими тоді

Годі, ЗО років гому, навіть у най- 
СМІ.1ИВІШНХ мріях ми не могли 
уявити, що па цій видутій холодни
ми вітрами місцевості буде таке, і 
що назвуть район ім’ям такої від
важної людини. Про людей у кос 
моєї тоді не було і мови...

І от я поруч з Паїїзсюком. Все 
навколо здається поперекиданим 
Необхідність удосконалити ремонт
ний потік виникла давно. Але від
кладали. як зупинити виробництво?

— Час це чекає. Вчора наприкін
ці зміни зважилися. — Швидко мо-
внв Паиасюк, йдучи вздовж цеху,— 
інакше плану не виконати;. ми ж 
великий зустрічний взяли!.. Від 
иартсекретаря одержали добро, го 

.донного інженера, та н дивіться.
скільки нас підтримало: он ті після 
другої залшнн.іись...

— От-от, — ледве встигав за на-
,мі: Жученко. — Тепер і справді все 

зірвете...
Але від

чувалось ін
ше. Один за

ПРОБЛЕЩИ, НАРОДЖЕНІ...
ШОРЗЯМКОЮ

Ф Лауреати ефіру.
Ф Перемоги за традицією.
Ф Позичили... кубок.

І» U В І Д II it «
З ГОБОЮ...

ОПОВІДАННЯ-------- ------------------------- -
були ЇХ ОДНОЛІТКИ.

Тил слав не лише зброю, але і 
багато продуктів. Тільки не завжди 
була можливість поїсти: ніколи, не 
иа де, та ії посуд — котелок і лож
ка. Ніколи фронтовик не бачить 
постелі, іноді протягом доби не ви
паде н хвилинки, згорнувшись клу
бочком на дні замерзлої траншеї 
задрімати. .

«Уяви, ГІанасюк, і ги. Володими
ре... — говорив я чуючи, як б'ються 
серця хлоп’ят. — Нехай кожен нз 
секунду уявить, як зі свистом у те
бе, — тебе, не іншого! — летить ку
ля, 'гарячий осколок. Це завжди 
відчуваєш: немов стискується повії 
ря і все всередині — В ГОЛОВІ, } 
серці...».

Я сам немов знову все відчув і ді
лився з ними, намагався передати, 
що це за стан, коли в тебе стріля
ють. Мить — і тебе немає. Але ти 
не смієш здригнутися, тому що, хо
ча загинути на пслі бою може ко
жен, але хто злякається, заметуши
ться під поглядом смерті — загине 
обов’язково.

«Герої! — вихопилось у Натал
ки. — Ці фронтовики були людьми 
иезвичайннми...».

«Такі ж, як ви... — тут же гаря
че переконував я, — точно такі!.. 
Такі ж молоді, гарні, такою ж ціка
вістю горіли їх очі...»-Я навіть зна
йшов серед тих, хто звільняв наше 
місто, таких, які меяе оточували. 
Володя Берьоза — як молоденький 
боєць Ващенко, Наталка — як 
зв'язкова Оксана Дмитри», — і во
лосся таке ж. і очі горіхового ко
льору. Розповів і про нашого ком
сорга, який ніколи не нудьгував, 
про життєрадісного командира 
строкового відділення Івана Ліс
них — світлочубого, голубоокого 
сибіряка. Як він переживав, бачачи 
сліди звірств фашистів на Україні. 
«Нічого, не тільки залікуємо важкі 
рани, — казав на комсомольських 
зборах перед атакою, в якій заги- 
цув, — а й збудуємо місто краще, 
ніж було...».

Коди ми з лопатами і віниками 
поверталися в депо, мікрорайон — 
Гагаріна — сяяв безліччю вогнів.

ПЕРШИЙ ВИПУСК КОМКОРІВ
• Відбувся перший випуск слу

хачів однорічного університету ком
сомольських кореспондентів, ІПО 
працює при редакції газети «Мо
лодий комунар».

В кабінеті комсомольської робо
ти обласного комітету комсомолу 
зібралися Наталка Варакута — 
студентка педінституту, Станіслав 
Фсненко — робітник Братолюбів- 
ського відділення «Сільгосптехніка» 
Долннського району Вадим Поте
ха — студент педінституту, Олена 
Коротка — робітниця заводу «Чер
вой:: зірка», Алла Маткевич — уче
ниця середньої школи № 5 та ін
ші — всього одинадцять чоловік.

До випускників з вітальним сло
вом звернувся завідуючий відділом 
пропаганди ОК ЛКСМУ І. Костен
ко. Він і вручив ї.м «Посвідчення 
комсомольського кореспондента».

Гострого ж вам пера, наші падін
ні помічники!

одним почи
нали пра
цювати на 
новому міс
ці верста- 
ги прогонні 
стенда.

і раптом 
я уявив ми
нулу піч. Як

иереіягали масивне обладнання, 
довбали цемент, приєднували ка
белі При підрахунках у нас внхо- 
Дііло. що власних сил на перебудо
ву не вистачить. Ось чому зараз всі 
були такими змореними, от звідки 
гарячковий блиск в очах молодих і 
літніх.

Не була перемога, продуктив
ність наяблнжчим часом збільшя 
дать мало не на десять процентів.

Ну. що я раніше знав про Мишка 
Напасюка? Зовні симпатичний, не
погано справляється на робочому 
місці співає у самодіяльності.

Коли ремонт знову пішов повним 
ходом, я не втримався і запитав, як 
він зважився па гаку серйозну 
справу.

— Ми знайшли залишки кулеме
та, гільзу снаряда... — поправив во
лосся, подивився пильно карими 
очима, -- і сил додалось, самі ста
ли діяти так, як ті. хто воював.

Була обідня перерва. Ми була 
серед робітників, яких цікавило, що 
відповість комсорг.

— Ви казали: кожен з нас має 
схожого па тій війні. Мн так 
розуміємо: не тільки зовні це по
винно бути. Хіба не зрозуміло, що 
робили б воин, наші -однолітки, за
раз, коли дати зустрічний план — 
той же подвиг, а всю п’ятирічку до
строково — перемога!

Чулося стримуване дихання ото
чуючих. Так буває, коли всі згодні.

— Ващенко, Оксана Дмнтрюк.. 
Вони батькн наші і одночасно ро
весники. Вони ніколи не були і не 
будуть старшими за нас. Іван Ліс
них. Ми, як і він, молодий, життє
радісний, не пожаліємо для щастя 
народу иічого.

Щось клубком підкотилося у 
і орлі. Вдалося нам. тим. хто зали
шився жити, найголовніше — пере
дати майбутньому з рук у руки. від 
серця до серця.

І. ГЕЛЬМАН, 
член обласного літоб’єднання, 

м. Кіровоград.

Переклад з російської.

і_Г ІЛЬКА днів тому на ба- 
’ * зі нашої шко.'іл прохо
дили восьмі обласні змаган
ня радіооператорів, присвя
чені 30-річчю ііерсмогії. і’ 
mix брали участь представ
ники станції юіінх техніків 
міст Олександри, Гайворона, 
Сшт.'іокодська. Сої т довод
ської юнацької флотилії, 
учні Цвітнеиськоі ШКО.н- 
Олександрійського району 
школи № "> міста Кірово 
града.

Вже н перший день зма 
гань стало зрозуміло, що на 
перше місце претендують 
тільки дві команди: СИЛ 
Олександрії і господарі зма 
гань. Спочатку Олександрі» 
ці випереджали Кіровоград 
ців па 36 очок, проге зго
дом розгубили перевагу і 
поступилися першим місцем. 
Все ж друге місце оітенсавд- 
ріііціп — крок вперед порів
няно з минулим роком. І 1> 
цьому велика заслуга керів
ника команди С. А. крячка, 
ятнй нині привіз до облас
ного центру нових спортсме 
ній і досить перспективних. 
Особливо слід відзначні;: 
Сергія Луцені.а і Тетяну 
Спід.

Нижче своїх можливосте,, 
виступила збірна Світлової- 
ськаж З другого місця, як« 
вона мала торік, опустилась 
па третє, думає гься, що 
KcpinuiiKH. групи С. Г. Кова
ленко і В. С. Жук надалі 
продуктивніше внкоріїсто- 
вуваїимуть свою базу для 
підготовки радіооператорів

В особіїсюму заліку най
більші успіхи у школярів 
села Цвітного Олександрів- 
ського району Леонід Пред- 
знмГрськнй і Надія Гаянко 
стали чемпіонами сере-і 
школярів старшої піково; 
і руни. Неодноразова чемпі
онка області Ольга Павлов 
сьва на другому місці, а її 
подруга по команді Алла 
Скрипник на третьому. Це 
вже не перший успіх цвіт- 
іісііціп. Жаль іількн. що 
команда, якою керує вчи
тель математики Іван Федо
рович Десятник, ще ИС.'ІО 
статико приділяє уваїн ро 
боті з молодшими учнями і 
не виставляє їх на змаган
ня, тим самим позбавляючн 
себе провідних місць v 
командному заліку.

Чемпіонами області серед 
представників молодшої ві
кової групи стали Ігор Че
репанов з середньої школи 
№ 5 міста Кіровограда та 
Валентина Мирна (СЮї 
Олександрії). Чимало попра
цював з наймолодшими і 
М. І. Шляховськіїн з Гайво- 
роїіської станції юних тех
ніків. Однак відсутність 
умов — гуртківці до сього
дні не .мають класу для за
нять — не дозволила ї.м до
сягти нищих 'результатів.

«. ~v.vBac.Moci.. що директор 
міжшкільною центру ви 
рооничою навчання міста 
гайворона М. М. Сіавчан- 
ськіпі, який чимало робить 
для розвитку гурткової |)0 
иоіи школярів, зверне ува
гу, допоможе також і радіо
операторам.
_г »гАГАїїііЯ показали, що
' і» області зростає інте

рес до онкьково-прикладіїих 
і технічних видів спорту. 
Проте и оі.тьшосп районів 
«>уднини піонерні і станції 
юних техніків ще не зна
йомлять учнів з радюсиор- 
гом, по цікдплптьси цим пи
танням і іавідуючі районни
ми гз міськими відділами 
народної освіти ГІовоунраін- 
ською, Малови.кіїїського, 
Ульянове ЬКОІ11, 2<онровел 11Ч - 
кінського. Знам"ямського та 
ряду інших районні. В шно- 
ат Кіровограда порівпнно 

~.гащі умови для підготовки 
..лдюза язхівців, аніж на 
~е.и, *;:і, скажімо, в район
ному центрі. Але керівники 
почагнової військової підго
товки а шко..ах ье надають 
ла.іежної уваги цьому аіідо- 
■•1 сноргу. Ось гак і вихо
дить, що радіотелеграфістів В 
готують ТІЛЬКИ II IUKO.I1 Лг 1;

Недостатнії увага тіриді- | 
ляється розвиткові радіо- І 
спорту серед школярів і II і 
ойласі.ому р а д і о ь л у б і Н 
ДК.ААФ. При цьому мож- І 
на б організувати велику п 
'"Р>яу підготовки школярів. В 
с»аза ж і.о іут прекрасна і В 
кваліфікованих кадрів- ви- 
сіачає. Але далі гарних на
мірів справа не йде.

Не відчувають допомоги 
від радіоклубу т організато
ри змагань, особливо в 
комн.іеь >.іції суддівської ко
легії. А станція юних техні
ків вже другий рік не мо
же придбати хорошого при
зу. На минулих змаганнях 
вручали футбольний кубок, 
позичений в Палаці піоне
рів. а нині переможцям аза- 
іалі иічого не вручили.

Радіотелеграфісти змагаю
ться тільки раз на рік і то 
під час офіційної ііершосіі 
області. А хіба не можна 
оргапізуваї н неофіційний 
турнір на приз, скажімо, од
ного .з земляків — Героїв 
Радянського Союзу?

Учасники обласних зма
гань звертаються до радіо- 
спортсмепів і вчителів шкіл 
області: організовуйте гурт
ки по вивченню радіотеле
графного зв’язку, готуйте 
спеціалістів серед юнаків і 
дівчат, серед тих, кому слу
жити н рядах Радянської 
Армії.

М. ЛЕНІ В,
заступник директори 
Кіровоградської се
редньої інколи № 5.

Птахи- 
„спеціалісти1

як і її ангор, не зіітлп імені героя. І ось завдяки напруженому творчому по
шукові українських журналістів Віктора Бакумеика і Бориса Комма не Ім’я 
стало відомим: Олексій Гордійович Єременко, в дововнпі роки — голова одно
го а передових колгоспів Запорізької області, під час-війни — політрук, який 
віддав життя за Радянську Батьківщину,

(Фотохроніка РЛТАУ),

Г| ІД ЧАС відрядження в 
■" колгосп імені XX 
з'їзду КПРС Новоукраїн- 
ського району я фотогра
фував польові роботи у 
бригаді двічі Героя Соціа
лістичної Праці О. В. Гі- 
талова.

Весняне сонце щедро 
лило свої промені на 
землю. В небі було стіль
ки жайворонків, що зда
валося ніби вони заповни
ли всю небесну блакить. 
На чорному полі хазяйну
вали трактори і звідусіль 
чулося їх гудіння. В одно
му місці боронували, в ін 
шому — підсівали куку
рудзу. За бороною по
ходжали великі чорні з 
синім відливом птахи. Ба
гато їх також кружляло 
низько над полем. Зрідка 
чулось різке «крук-крук». 
За цей своєрідний крик 
вони й одержали своо 
назву — круки.

— Якщо ви помітили, 
круки витягають пророслу 
кукурудзу, — прокомен
тував поведінку птахів по 
мічник бригадира трактор
ної бригади Олександр 
Якович Поповиченко, — 
там, де її сіють, круків не 
видно. Ще кілька років 
тому ми розставляли лю-

дей з рушницями на по-» 
лях, щоб підганяли птахіи 
від посівів. Не пам'ятаю 
вже, кому прийшла думка 
перевірній, яку кукурудзу 
витягають круки. Резуль
тат дослідження здивувїш 
усіх. Птахи витягали пиша 
зерна, уражені дротяни
ком! Це — небезпечний 
ворог сільського госпо
дарства, боротися з якилА 
дуже нелегко. З того часу 
круки — бажані гості на 
наших полях. Тільки зали
шилося незрозумілим, як 
вони визначають, які зер
нини уражені, адже куку
рудза схована в землі.

Круки — і санітари. Ду-ч 
же шпидко вони знахо
дять тварину, що загину
ла, і через .деякий час від 
неї залишається тільки 
кістяк. Не нехтують птахи 
і різними нечистотами по
біля людських жител* 
тваринних дворів. Отже, 
головна заслуга круків — 
санітарна служба, яку во
ни цілорічно несуть в лісі 
і полі.

Цього корисного птаха 
погрібно оберігати.

М. ЛИТВИНОВ, 
громадський інспекто[» 
охорони природи.
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ПРАПОР
ПІДНЯЛИ
ЧЕРВОНОЗОРІВЩ

В. ШАБАЛІН.на

Старти молодих червоно- 
зорівців.

На фото внизу зліва: 
з прапорами, квітами —• до 
пам’ятннка-меморіалу иої- 
нам-червонозорівцям; вгорі— 
вправи на віджимання; 
справа —- стрибки у дов
жину.

Фото В. КОВПАКА.

10 квітня
Кіровоградський 
інститут 
сільськогоспо
дарського 
ма їй и но б у ду ва н ня
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1975 року

МИНУЛОЇ суботи на кіровоградському 
стадіоні спортивного клубу «Зірка» 

в урочистій обстановці було піднято 
прапор спартакіади з багатоборства 
ГПО на призи газети «Комсомольская 
правда», присвяченої 30-річчю Перемоги 
радянського народу у Великій Вітчизня
ній війні.

Перед початком стартів 350 представ
ників усіх двадцяти двох колективів 
фізкультури підприємства вишикувались 
на центральній алеї стадіону. Звідси во
ни рушили до пам’ягника-меморіалу 
червонозорівцям, які загинули в роки 
минулої війни, і до його підніжжя по
клали корзину живих квітів. 1

Розпочинаються поєдинки, до програ
ми яких входять біг на 100 метрів, 
стрибки в довжину, підтягування на пе
рекладині, віджимання та метання гра
нат. • _ '

Швидше за всіх пробіг стометрівку 
слюсар метизного цеху Григорій Черне- 
га (12 секунд). У жінок сильнішою

цій дистанції була копіювальниця 
повного спеціального конструкторсько
го бюро Людмила Антонова (14,3 се
кунди). У стрибках в довжину відзначи
лась робітниця ливарного цеху сірого 
чавуну Тетяна Чорнобайова, результат 
Володимира Лазаренка і Сергія Ласуна 
з ремонтно-будівельного — 575 санти
метрів. Представник інструментального 
цеху Балерій Дехтяренко кинув гранату 
на 55 метрів, а у технолога з відділу го
ловного технолога Тетяни Суржикової 
цей снаряд пролетів на відстань 34 мет
ри. Напружено проходили поєдинки з 
підтягування на перекладині. Тут не мав 
собі рівних електрозварювальний дру
гого механоскладального цеху Олексій 
Попов.

Понад 200 учасників спартакіади скла
ли нормативи нового всесоюзного ком
плексу ГПО.

Д АВТОСПОРТ. Два дні в обласно
му центрі проходили фінальні змаган
ня з автомобільного багатоборства, які 
входять до програми VI Спартакіади 
народів СРСР. В них взяли участь 29 
команд міських 7а районних комітетів, 
автомобільних шкіл та спортивно-тех
нічних клубів ДТСААФ. До програми 
цих поєдинків входили кульова стріль
ба з дрібнокаліберної гвинтівки, ме-

Кіровоградський міськком ЛКСМУ та Ленінський рай- 
ком ЛКСМУ м. Кіровограда висловлюють глибоке спів- 

бюро .Ленінського райкому комсомолу 
В. Д. Вихрясту та його сім’ї з приводу трагічної смерті 
енна,

іґоря

Турнірне табло
ф МОТОСПОРТ. Команда Ю'ропо- 

градшкни повернулася з Одеси, 
брала участь у традиційних змаганнях 
з мотокросу на приз міст-героїв. 
Наші земляки стали переможцями цих 
змагань. В особистому заліку відмінно 
виступили майстри спорту Василь Бо
родай та Олег Флоринський (клас мо
тоциклів J75 і 250 кубічних сантимет
рів). Ніна Рябошаїїка була другим 
призером серед жінок, в Микола Ти
щенко в класі мотоииклів 350 кубічних 
сантиметрів вийшов па четверте місце.

тання гранати, фігурне во
діння легкового та вантаж
ного автомобіля. В особис
тому заліку з автомобільно
го багатоборства на «Жигу
лях» чемпіоном області стяв 
Віктор Косолапов (КІров-

ський райком ДТСААФ м. Кіровогра
де да). На вантажному автомобілі ГАЗ-51 

переміг кіропоградець Микола Береж
ний. Командою найкраще виступили 
спортсмени Кіровського райкому 
ДТСААФ м. Кіровограда.

ф КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. Змагання 
з кульової стрільби, присвячені 30-річ- 
чіо Перемоги, проведено КіровсьЬим та 
Ленінським райкомами ДТСААФ об
ласного центру. Переможцями тут бу
ли спортсмени заводу «Червона зірка» 
та заводу радіооиробів. В особистому 
заліку чемпіонами районів стали Ніна 
Мостова («Червона зірка») і Володи
мир Якупов (завод радіовиробів).

В. МАШУК, 
старший інструктор обкому 
ДТСААФ.

ПА ФАКУЛЬТЕТИ:
сільськогосподарського машинобудування (денна фор

ма навчання) за спеціальностями: сільськогосподарські 1 
машини, будівельні і шляхові машини та устаткування, 
електропостачання промислових підприємств, міст і сіль
ського господарства;

механіко-машинобудівний (денна форма навчання) за 
спеціальністю: технологія машинобудування, металорі
зальні верстати та інструменти;

ремортно-технологічнин (денна форма навчання) за 
спеціальностями: сільськогосподарські машини (спеціа
лізація: організація і технологія ремонту машин); ма
шини і технологія ливарного виробництва; машини і тех* 
нологія обробки металів тиском;

вечірній (для мешканців м. Кіровограда) за спеціаль
ностями: технологія машинобудування, металорізальні 
верстати і інструменти; машини і технологія ливарного 
виробництва; машини і технологія обробки металів тис- 
ком; сільськогосподарські машини — спеціалізація: ор- 
ганізаціл і технологія ремонту машин; . сільськогоспо-: 
дарські машини; будівельні і шляхові машини та устат
кування; електропостачання промислових підприємств, 
міст та сільського господарства;

• загальнотехнічний (тільки для осіб, які проживають у 
Кіровоградській області; для мешканців м. Кіровограда 
навчання за вечірньою системою, для приїжджих — за 
заочною) з групами таких спеціальностей: енергетика! 
машинобудування і приладобудування, електронна тех-: 
піка, електррпрпладобудування та автоматика, радіо
техніка, технологія продовольчих продуктів, технологія 
товарів широкого вжитку, будівництво, транспорт, еко* 
поміка.

Додатково з спеціальностями груп ОТФ можна озна» 
помитися в інституті.

Прийом заяв на вечірній та загальнотехнічний фа« 
культетн з 20 квітня по 31 липня, на денні — з 20 черві» 
ня по 31 липня.

Вступні екзамени: на денні факультети — з 1 по 20 
серпня, на вечірній та загальнотехнічний — з 14 но 25 
липня (перший потік) і з 7 по 18 серпня (другий потік)1» 

На спеціальності денних, вечірнього та загальнотехпічного фа
культетів (по групах спеціальностей: енергетика, машинобуду
ванні! та приладобудування, електронна техніка, електроприлад 
добудувавші та автоматика, радіотехніка, будівництво, транс
порт, економіка зазначених груп спеціальностей) здаються екза* 
меин і .МАТЕМАТИКИ (письмово та усно), ФІЗИКИ (усно)", 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ або РОСІЙСЬКОЇ МО
ВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (письмово).

Особи, які закінчили середню школу із золотою або срібноїд 
медаллю, технікум або середнє профтехучилище з відзнакою; 
складають одни екзамен з математики (усно).

На інші групи спеціальностей загальнотехпічного фа
культету (технологія продовольчих продуктів, техноло
гія товарів широкого вжитку, економіка зазначених груп 
спеціальностей) здаються екзамени з хімії (усно), мате
матики (усно), фізики (усно), української мови та літе
ратури або російської мови та літератури (письмово).

Особи, які закінчили середню школу із золотою і 
срібною медаллю, технікум або середнє профтехучили
ще з відзнакою складають один екзамен з хімії (усно)'.

Вступні екзамени проводяться згідно програм серед
ньої загальноосвітньої школи.

При вступі до інституту подаються документи: заява на ім’я 
ректора із зазначенням обраної спеціальності (на бланку Інсти
туту); документ про середню освіту в оригіналі (атестат або 
диплом з вкладкою); працюючим — нитяг з трудової (колгосп
ної книжки); медична допідна (форма № 286); чотири фогокарт^ 
кн розміром 3x4 см (без головного убору, з кутком справа вни
зу); характеристика для вступу до вузу, підписана керівником 
підприємства, школи, установи, правління колгоспу, скріплена 
печаткою. •

Паспорт або довідку сільради, військовий квиток або приписне 
свілоцтго подають особисто.

Особи, які вступають на навчання з відривом від ви
робництва в наступні роки після закінчення середнього 
закладу, повинні мати стаж практичної роботи не менш, 
ніж 6 місяців за кожен рік, коли вони не вчилися.

На час екзаменів вступники на денні факультети за? 
безцечуються гуртожитком. Зараховані на денне нЛ/ 
вчаїшя одержують стипендію та гуртожиток на загали" 
них підставах.

Приймальна комісія працює з 9.00 до 19.00 щоденно 
(крім неділі).

Адреса Інституту: 316017. м. Кіровоград-17, проспект 
Правди, 70а, інститут сільськогосподарського машино** 

’ будування. •
Приймальна комісія (тел. 3-96-64), кімната № 1 ІЗ.
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Оникіївське сільське
професійно-технічне училище Л1>
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

Кіровоградський обком ЛКСМ України та редакція 
обласної газети «Молодий комунар» висловлюють гли
боке співчуття секретареві первинної комсомольської 
організації В. Д. Вохристу з приводу трагічної смерті 
його сина

ІГОРЯ

Я

Наша адреса і теле« Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«молодой КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

316050. ГСП, Кірсвоград-50, вуп. Луначарського, 36. 
телефони: відповідального секретаря та відділу 

комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

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

Тираж 60 200,

НА 1975-1976 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ:

трактористів-машиністів широкого профілю (строк па* 
вчаїшя 2 роки); трактористів-машиністів третього класу 
(строк навчання І рік); мансірів-наладчиків тракторів 
(строк навчання 6 місяців) ; трактористів для роботи на 
тракторах Г-150 і Т-150К (строк навчання 3 місяці, по 
напоавленшо організацій).

Приймаються юнаки і дівчата віком від 15,5 років ї 
старші з освітою за 8—10 класів.

Випускники, які вивчали авто-тракторну справу, і воїни, зпілі,- 
нені у запас, навчатимуться за скороченою програмою і одержу* 
ватимуть стипендію в розміні 85 карбованців на місяць Г

£СРПІІЯ 1 ДАЛІ - НО МІРІ КОМП
ЛЕКТУВАННЯ II УП. Для вступу до училища необхідно пода
ти такі документи: заяву на Ім'я директора училища, авто
біографію, паспорт або свідоцтво про народження, свідоцтво про 
осину, довідку і місця проживання і про склад сім'ї, характе
ристику зі щко.ти, медичну довідку і про профілактичні щеплеп* 
ип, чотири фоюкартки (3x1 см).

Адреса училища: 317451, Кіровоградська область, Ма* 
ловисківський район, с. Оникієве.

БК 07554. Індекс 61197, . Зам. № 13169.
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