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МОСКВА. (ТАРС). 24 лютого в уро
чистій обстановці в Кремлівському Па
лаці з’їздів почав роботу XXV з’їзд 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

10 година ранку. Делегати і гості з'їз- 
зустрічають бурхливими, довго

секретаря ЦК КПРС товариша

ДУ 
не стихаючими оплесками Генерально
го .........
Л. 1. Брежнєва, членів Політбюро ЦК 
товаришів Ю. В. Андропова, А. А. Греч
ка, В. В. Гришина, А. А. Громико, А. П. 
Кириленка, О. М.- Косигіна, Ф. Д. Кула
кова, Д. А. Кунаева, К. Т. Мазурова, 
А. Я. Пельше, М. В. Підгорного, Д. С. 
Полянського, М. А. Суслова, В. В. Щє-р- 
бицького.

Звертаючись до присутніх у залі, 
Леонід Ілліч Брежнєв говорить:

— Товариші делегати! На XXV з’їзд Ко
муністичної партії Радянського Союзу 
обрано 499В делегатів. Відсутні на з’їзді 
з поважних причин 15 делегатів.

За дорученням Центрального Комі
тету XXV з’їзд Комуністичної партії Ра
дянського Союзу оголошую відкритим.

Під склепінням залу звучать бурхлиЕІ 
тривалі оплески.

Далі тов. Л. І. Брежнєв говорить про 
те, що делегати з’їзду мають обрати 
керівні органи з’їзду — президію, сек
ретаріат, редакційну і мандатну комісії. 
Пропозиції в цьому питанні внесла на 
розгляд з’їзду Рада представників де
легацій партійних організацій республік, 
країв і областей.

Делегати одноголосно обрали прези
дію з’їзду в складі 120 чоловік.

Разом з членами Політбюро ЦК КПРС 
місця в ложах президії займають керів
ники зарубіжних делегацій, які прибули 
на запрошення ЦК КПРС на з’їзд.

Одноголосно обрано секретаріат з’їз
ду, редакційну І мандатну комісії.

Потім виступив член Політбюро ЦК

КПРС, секретар ЦК КПРС товариш 
М. А. Суслов.

Від імені делегатів з’їзду і всіх радян
ських комуністів він сердечно привітав 
прибулі на з’їзд 103 делегації комуністич
них, робітничих, національно-демокра
тичних і соціалістичних партій з 96 кра
їн, а також делегації національно-демо
кратичних партій і організацій, з якими 
КПРС підтримує дружні зв’язки.

Потім з’їзд затвердив такий порядок 
денний XXV з’їзду КПРС:

1. Звіт Центрального Комітету КПРС 
і чергові завдання партії в галузі внут
рішньої і зовнішньої політики — допо
відач Генеральний секретар ЦК КПРС 
тов. Л. І. Брежнєв.

2. Звіт Центральної Ревізійної комісії 
КПРС — доповідач голова Ревізійної ко- 
місії тов. Г. Ф. Сизов.

3. Основні напрями розвитку народ
ного господарства СРСР на 1976—1980 
роки — доповідач Голова Ради Міністрів 
СРСР тов. О. М. Косигін.

4. Вибори Центральних органів пар
тії.

Потім з доповіддю «Звіт Центрально
го Комітету КПРС і чергові завдання 
партії в галузі внутрішньої і зовнішньої 
політики» виступив Генеральний секре
тар ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

Делегати і гості з’їзду зустріли Леоні
да Ілліча Брежнєва бурхливою, довго 
не стихаючою овацією. Всі встають.

Доповідь товариша Л. І. Брежнєва бу
ла вислухана з величезною увагою і 
не раз переривалась бурхливими, три
валими оплесками.

МОСКВА. (ТАРС). Штаб ленінської 
партії звітус перед 15 мільйонами ко
муністів, перед усім радянським наро
дом, намічає перспективи на майбутнє, 
інформує світ про величезну за масшта
бами і політичною важливістю роботу. 

Особливо значним і урочистим був пер
ший день XXV з’їзду КПРС. Делегати з 
величезною увагою вислухали Звітну 
доповідь Центрального Комітету партії, 
з якою виступив Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. Брежнєв.

П’ятиріччя, що минуло з часу XXIV 
з’їзду партії, для комуністів, для всього 
нашого народу було періодо/л подій і 
справ величезного значення. Зросла мо
гутність Батьківщини. І матеріально і ду
ховно радянські люди стали жити багат
ше. Це, вважає партія, безумовно най
важливіше. Зроблено новий великий 
крок у створенні матеріально-технічної 
бази комунізму, у гарантуванні безпеки 
країни. Такий політичний підсумок еко
номічної діяльності партії в період між 
з’їздами, головний результат героїчної 
праці радянських людей. У дев’ятій п’я
тирічці досягнуто вищих, ніж в будь- 
якій з попередніх, приростів промисло
вої продукції. На проведення нових со
ціальних заходів було направлено стіль
ки ж коштів, скільки за дві попередні 
п’ятирічки.

Серед делегатів з’їзду — сотні пере
довиків і спеціалістів сільського госпо
дарства. До них, працівників землероб
ства і тваринництва, в першу чергу звер
нута та частина доповіді ЦК, де дано 
глибокий аналіз розвитку аграрних га
лузей економіки країни. Великі і склад
ні завдання треба буде розв’язувати 
трудівникам села в десятій п’ятирічці. 
Найбільш актуальне серед них — даль
ше зростання зернового виробництва.

Посланці будов дев’ятої і десятої п’я
тирічок з хвилюванням сприйняли теплі 
слова, з якими звернувся до колективів 
першопрохідців товариш Л. І. Брежнєв. 
Він підкреслив, що праця цих людей 
ставить на службу Батьківщині величез
ні природні багатства, дає нове життя 
обширним районам Сибіру, Півночі, Се
редньої Азії і Далекого Сходу.

Для того, щоб успішно розв’язувати 
різноманітні завдання, які стоять перед 
країною, немає іншого шляху, нрім 
швидкого зростання продуктивності 
праці, різкого підвищення ефективності 
всього суспільного виробництва. Наго
лос на ефективності — найважливіша 
складова частина в економічній стратегії 
партії. Нова п’ятирічка, вказує партія, 
повинна стати п’ятирічкою ефективності 
і якості.

25 лютого з’їзд продовжував роботу. 
З доповіддю Центральної Ревізійної ко
місії КПРС виступив голова комісії 
Г. Ф. Сизов.

Потім на з'їзді почалось обговорення 
Звітної доповіді Центрального Комітету 
КПРС і доповіді Центральної Ревізійної 
комісії.

Одностайно підтримуючи політику 
КПРС, делегати з’їзду заявляють про 
готовність комуністів, усіх трудящих 
країни зробити все для того, щоб вико
нати величні накреслення партії. Деле
гати з’їзду палко схвалюють подану 
Центральним Комітетом програму даль
шої боротьби за мир і міжнародне спів
робітництво, за свободу і незалежність 
народів, яка буде продовженням і роз
витком відомої Програми миру, розроб
леної XXIV з'їздом партії 
виконаної.

На ранковому засіданні 
виступили: член Політбюро 
перший секретар Московського місько
го комітету партії В, В. Гришин, член 
Політбюро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК КП України В. В. Щербицький, член 
Політбюро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК КП Казахстану Д. А. Кунаєв, канди
дат у члени Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар Ленінградського обкому 

• партії Г. В. Романов, бригадир шахти 
«Нагірна» виробничого об’єднання «Пів- 
денкузбасвугілля» . (Кемеровська об
ласть) Є. І. Дроздецький та інші.

і успішно

25 лютого 
ЦК КПРС,
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-.'І.

■

V

V V

К

ДЕЛЕГАТИ XXV З’ЇЗДУ 
КПРС ВІД КІРОВОГРАДЩИ- 
ВИ (ЗЛІВА НАПРАВО)1 
ШЛІФУВАЛЬНИЦЯ КІРО
ВОГРАДСЬКОГО ЗАВОДУ 
ТРАКТОРНИХ ГІДРОАГРЕ
ГАТІВ ЮЛІЯ ВАСИЛІВНА 
ЕВТУШЕНКО, БРИГАДИР 
СЛЮСАРІВ - СКЛАДАЛЬНИ
КІВ ЗАВОДУ «ЧЕРВОНА 
ЗІРКА». ГЕРОИ СОЦІАЛІС
ТИЧНОЇ ПРАЩ ОЛЕКСІЙ 
ОЛЕКСІЙОВИЧ КОШУРКО, 
ДОЯРКА КОЛГОСПУ ІМЕНІ 
КАРЛА МАРКСА МАЛОВІІС- 
КІНСЬКОГО РАЙОНУ РАЇ- 
СА ПЕТРІВНА ДЕМЧЕНКО, 
ГОЛОВА КОЛГОСПУ «ЗО
РЯ КОМУНІЗМУ» НОВОАР- 
ХЛПГЕЛЬСЬКОГО району. 
J ЕРОИ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ПРАНІ ЛЕОНІД ПОСПІЮ- 
ВИЧ ШЛ1ФЕР.

Фото 10. Л1ВАШІІИКОВА.
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JB ЧЕСТЬ ЗЧЗДУ

В АВАНГАРДІ—
ІНІЦІАТОРИ

З ініціативою розгорну
ти соціалістичне змагання 
за право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 
XXV з’їзду КПРС першою 
на Кіровоградському заво- ....... ......
ді радіовиробів виступила серед лідерів. 25 грудня

комсомольсько - молодіж
на бригада слюсарів-скла- 
дальників цеху № 3, очо
лювана делегатом XXV з’ї
зду Компартії України На
дією Катан (групкомсорг 
Людмила Чорнуха). Як і ли- 
чить ініціаторам, вони нож
ним трудовилА днем утвер
джували своє право бути 

цехами 
радісна 
лективу 
«Бригада 
праці». Середньорічна нор
ма виробітку сягнула в ко
лективі 127 процентів.

Ударними справами зві
тує перед партійним фо
румом і бригада намоту
вальниць з цеху № 2, де 

заводу полинула 
звістка: цьому ко- 
присвоєно звання 

комуністичної

бригадиром молодий ко
муніст Лілія Різницька. Дів
чата дали слово до почат
ку роботи з’їзду досягти 
рівня продуктивності пра
ці, запланованого на кі
нець 1976 року. І слова 
свого дотримали з честю.

/Лолодь підприємства 
гордиться своїми передо

виками. Золотими знаками 
ЦК ВЛКСМ «Молодий гвар
дієць п’ятирічки» нагород
жено шість юнаків і дівчат, 
срібними — чотирнадцять, 
бронзовими — тридцять 
три.

Стрімкий старт взяла 
п’ятирічка якості і ефек
тивності. Успішно розпоча
ли її молоді трудівники на» 

того заводу, взявши висо
кі соціалістичні зобов’язан
ня на 1976 рік. Будуть нові 
здобутки — кожен твердо 
в цьому переконаний.

А. БОДАШКО, 
слюсар - складальник 
цеху № 3 Кіровоград
ського заводу радіол 
виробів. -1

?і
і



Sä стор

ПОДАРУНОК —
НАДПЛАНОВІ СІВАЛКИ
О Урочисто, 

з обстановці 
великого полі
тичного підне
сення в 
відкриття XXV 
з’їзду 
пройшли мітин
ги з цехах і на 
дільницях ДВІ
ЧІ орденонос
ного заводу 
«Червона зір
ка». На єдиному 
ки слухали по радіо, 
екранах телевізорів 
рального секретаря 
тов. Леоніда Ілліча 
Звітною доповіддю 
Комітету КПРС XXV з’їздові партії.

І кожного схвилювала велич 
справ радянського народу, зверше
них під керівництво/л партії ко
муністів. З цим настроєм прийшли 
на мітинг молоді робітники коваль
сько-пресового цеху. Від імені сво
їх товаришів бригадир комсомоль
сько-молодіжної бригади різчиків 
металу Микола Скліфус доповів, 
що їх 
свої 
честь форуму комуністів.
до початку роботи з’їзду комуністів 
країни бригада виконала план пер

день

КПРС
XXV СЪЕЗДА 
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подихові трудівни- 

дивилися на 
виступ Гене- 

ЦК КПРС 
Брежнєва із 
Центрального

колектив з честю виконав 
соцзобов’язання, взяті на 

За день

шого кварталу, разом з усіма ком
сомольсько-молодіжними, які під
тримали їх почин «XXV з'їздові 
КПРС — 25 надпланових сівалок що
місяця!», виготовили 80 надплано
вих посівних машин. У відповідь на 
заклик 
шляху 
нього, 
дир, 
ня річне завдання в нормогодинах 
завершити на два місяці раніше.НА ФОТО: ВГОРІ - ЦЯ «ВІЗИТНА КАРТКА» СУПРОВОДЖУЄ КОЖНУ КОМСОМОЛЬСЬКУ ПОНАДПЛАНОВУ СІВАЛКУ; ВНИЗУ — ЗІГНИЛА З КОНВЕЙЄРА 80 НАДПЛАНОВА СІВАЛКА, ВИГОТОВЛЕНА ЗА ДВА ДНІ ДО ПО- ЧАТКУ РОБОТИ ХХУ З'ЇЗДУ КПРС.

партії до нових звершень на 
до комуністичного майбут- 

завірив на мітингу брига- 
бригада бере зобов’язан-

, котяувлр
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Лоруч з новачком завжди настав
ник, добрий, чуйний і вимогливий. 
Саме таким е бригадир дільниці це
ху Лі 4 Кіровоградської взуттєвої 
фабрики С... П. БРЕНЬ. Чимало 
інаиь І вміння передав він 
робітниці комсомолці Надії ВІННИ
ЦЬКІЙ. От і зараз він уважно слід
кує, як дівчина робить зачистку пі-

Д“Т",”І<,її‘’1,”пЕЧЕНЮКА.

Колектив кіровоградської 
взуттєвої фабрики, включив
шись у соціалістичне змагання 
за гідну зустріч XXV з’їзду 
КПРС, зекономив 1 мільйон 

258,9 тисячі квадратних децимет
рів м’яких шкіртоварів проти 
плану 1 мільйон ЗО тисяч квад

ратних дециметрів. В ці дні, 
коли у Москві продовжує свою 
роботу форум комуністів краї
ни, взуттєвики працюють на 
зекономлених матеріалах. Свою 
частку з цей здобуток внесла 
комсомольсько - молодіжна 
бригада розкрійниць цеху № 1, 
яку очолює Лариса Ковальчук.
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Фото В. БОНДАРЕНКА.

лПРИКЛАД беремо з 
комуністів» — па 

таку тему піонери заго
ну імені Валентини Те
решково! Андрусівської 
середньої школи провели 
урочистий збір загону.

До себе в гості вони 
запросили знатних людей 
місцевого колгоспу імені

ка-
Слава тим, хто

Леніна — доярку, 
валера орденів Леніна, 
Жовтневої Революції і
Трудового Червоного 
Прапора Антоніму Нико- 
нівну Огер та передово
го комбайнера району 
Миколу Андрійовича 
Кублі я.

Хлопчики та дівчатка

хліб ростить
дали слово ще краще на- 
вчатися, брати приклад 
із своїх передовиків кол
госпного виробництва.

Дорогим гостям було 
вручено букети квітів.

Л. МАКСЮТА, 
десятикласник Ан- 
друсівської СШ Світ- 
ловодського району. !

В такі дні Лариса завжди хвилюється. 
Підбиваються підсумки роботи комсомоль
сько-молодіжної бригади чи то за місяць, 
чи за квартал — все одно не полишає її 
те почуття відповідальності за колектив. 
Бо — бригадир...

Ось так і сьогодні. Зміна вже закінчила
ся, дівчата пішли додому, а вона все чак
лує над маленьким аркушиком паперу, гус
то списаним цифрами. І що за тими циф
рами, вона знає...

В бригаді розкрійниць Кіровоградської 
взуттєвої фабрики—п’ятеро дівчат. Галина 
Аванська і Лариса Махно — найбільш до
свідчені. Та й інші працюють вже по п’ять— 
шість років. Приходять і новачки, в основ
ному, учениці, але «кістяк» залишається 
незмінним. Новенькі, набувши досвіду, вже 
працюють самостійно, виходять з бригади. 
/А ця п’ятірка завжди разом.

...Під час обідньої перерви у них так: 
хтось принесе газету — читають гуртом, про ви
робничі справи говорять, а то іі про своє, до
машнє. І того літнього дня було так само. Лише 
під кінець перерви Аванська сказала:

-- Дівчата, от ми знаємо, що наступна п'яти
річка буде п'ятирічкою якості і ефективності. Чи
таємо в газетах про народження нових ініціатив, 
захоплюємось. А чому нам не взяти до дня 
початку роботи XXV з’їзду партії хоча б таке 
зобов’язання: зекономити стільки-то сировини.

Доручили Ларисі Ковальчук, бригадиру, пора
дитись з начальником цеху № І. в якому пра
цює бригада, Л. С. Лебедєвою. Лідія Степанівна 
посміхнулась:

— Це ж дуже добре, Ларисо. Розумієш, саме 
про це недавно йшла мова у бригаді Л. Д. Ґру- 
щак. Днями відбудуться цехові збори. Зважимо 
свої можливості, добре все це обміркуємо. Я 
впевнена, що нас підтримають робітники інших 
цехів.

їх підтримали. Колектив фабрики вирішив під 
час роботи з’їзду п’ять днів працювати на зеко
номлених матеріалах. А це значить, що додатко
во буде випущено 48 тисяч пар взуття.

Непосвяченій людині робота розкрійниць, 
на перший погляд, здається монотонною, 
нудною. Ну, що тут особливого? Розклав на 
спеціальній плиті шматок шкіри, підвів 
штамп, натиснув важіль — і виймай заго-

товку .Але саме тим вона і цікава, що код- 
ну операцію треба творчо осмислити. Щ.і. 
ра може бути різною за товщиною і 
за кольором. А необхідно, щоб у кожній 
рубленій парі були однакові заготовки, і 
шкіра має різну форму. Якщо розрубував 
її, просто пересуваючи під штампом з од
ного кінця в інший, будуть великі відходи. 
Це вже брак. А про ’екойоЬійб-ft Імові не 
може бути. . .•. ; ці р /

Л. Ковальчук добр,е,пригадує,, як. осіо». 
вали виробництво щоврічмодадЬ -черевіко! 
Довго не могли зробити укладку, надто 
складною була конфігурація. А у Валі Бон
даренко РНІ'ИЦДО. , >; -t'i'L ' •}. • •«

— Покажи. Вдлентедф, — їда де#, •.,,
І спраиїі Пішли ііа краще. Не раз і вони ;огп- 

магалн подругам по цеху. іГовеВне,■ вважай 3j. 
риса і члени х---------- —* —'■---------- 1
своєму ‘ ' .. . . ________ ,
всіх, і молодих, і вже досвідчених, єднає робота" 
ику вони так люблять. Без взаємодопомоги аі 
успіх не варто розраховувати.

Іноді думалось: а чи не персоціпия^ л 
можливостей? Особливо ТОДІ, КОЛИ XTO-wJ.-ді, 
довго хворів. Колективні зобов’язання викопають, 
немає сумніву. А індивідуальні:..

Буля невдачі. Але вже в грудні зрозуміли: і? 
доведеться червоніти. І бригадир, і всі інші по- 
ударному завершили останній рік дев’ятої п’яти
річки. Відмінно попрацювали в січні і лЮїому.

...В плановму відділі Ларису Ковальч;,к 
повідомили, що бригада зберегла 47,8 ти
сячі дециметрів шкіри, а це на 32,8 процен
та більше, ніж зобов’язувались. Ще одна 
приємна звістка: колектив фабрики працю
ватиме на зекономленій сировині не п’ять, 
а шість днів.

Завтра прийдуть на роботу Галина Аван- 
ська, Лариса Махно, Галина Соменко, Та
мара Геращенко... і замість прнвітаннн бу
де: «Ну, як? Скільки?». Почувши відповідь, 
ие здивуються, бо ж чекали цього. Тільки в 
душі кожна відчує гордість за себе і свій 
маленький колектив.

колі.

)К.

її бригада, ,це. .зфїншіітнся ліве в 
Та це, мабуть, і исмож.інко, Ьже

А. РОМАНЮК, 
спецкор «Молодого комунара».

. ------------- -_______________ —----- ;--------

V ДЕСЯТІЙ п'ятирічці передбачається
* дальше нарощення економічного потен

ціалу східних районів і підвищення їх ролі 
в загальносоюзному промисловому вироб
ництві. їм надано перевагу в розміщенні 
крупних підприємств. Про це сказано в 
проекті ЦК КПРС «Основні напрями роз
витку народного господарства СРСР на 
1976—1980 роки». Таким чином тенденція 
поширення радянської промисловості на 
схід, до нових родовищ сировини і енергії, 
яка стала останніми роками кардинальним 
питанням у розвитку виробничих сил краї
ни, набуде в десятій п’ятирічці ще повні
шого вираження.

З давніх нір європейські райони відігра
вали головну роль в економічному розвит
ку країни. Але в тридцяті роки почалося 
поступове освоєння і розвиток Сибіру. Чи
малу роль відіграло створення Кузнецько- 
го вугільного басейну. У наступні п’яти
річчя темпи освоєння цього краю швидко 
нарощувалися, з 19-10 по 1972 рік обсяг 
промислової продукції Сибіру і Далекого 
Сходу зріс майже в 20 разів. На відміну 
від минулих років, коли у східних районах 
споруджувались хоч і значні за розмірами, 
але одиничні підприємства, нині тут веде
ться будівництво великих промислових 
комплексів.

Східні райони забезпечать весь наміче
ний на 1976—1980 роки приріст видобутку 
нафти і газу, виробництва алюмінію, понад 
90 процентів приросту видобутку вугілля, 
приблизно 80 процентів виробництва міді, 
45 — целюлози і 60 — картону.

До числа найкруппіцщх регіональних зав
дань відносяться: дальше освоєння тюмен
ської нафтової провінції, спорудження кіль
кох десятків підприємств у районі будівни
цтва Саяно-Шушснської ҐЕС, прокладання 
3200-кілометрової Байкало>Амурськрї ма-

ПОСТУП
ІНДУСТРІАЛЬНОГО
СИБІРУ
гістралі. Зокрема, на формування тюмен
ського комплексу виділено в цілому з по
чатку 60-х років понад ЗО мільярдів карбо
ванців.

Важливо підкреслити, що на Сході нові 
підприємства створюються на основі най
новішої технології, із застосуванням спеці
альної, пристосованої до місцевих умов, 
техніки. До того ж, розв’язанню цієї про
блеми допомагає комплексний метод осво
єння, що передбачає одночасне створення 
швидкими темпами, за найбільш раціональ
ною схемою, групи взаємозв'язаних під
приємств. При цьому досягається значна 
економія за рахунок повного використання 
продуктів переробки, скорочення транс
портних комунікацій і т. п. Як і раніше, 
в десятій п’ятирічці у нових районах перед
бачено прискорене будівництво житла і 
культурно-побутових закладів, значне роз
ширення місцевої продовольчої бази, різке 
поліпшення забезпечення населення про
дуктами харчування та іншими товарами. 
МОЖЕ виникнути питання: чи не призве

де таке різке поширення промисловості 
на Схід до сповільнення темнів економіч
ного розвитку західних районів країни, які 
витратили значну частину власних природ
них ресурсів?

Ні, тут, як і раніше, сконцентрований
■КПОІ

т >
ІВОІ < .
УНІВЕРСИТЕТИ

ДЕСЯТА П'ЯТИРІЧКА КРАЇНИ РАД

основний промисловий потенціал. Однак 
господарське зростання в цих районах від
буватиметься головним чином шляхом тех
нічного переозброєння і реконструкції дію
чих підприємств при обмеженні будівництва 
нових і розширенні енерго-та ВОДОМІСТКИХ 
виробництв.

У десятій п’ятирічці триватиме курс на 
стримування росту великих міст, розвиток 
економічно перспективних малих і середніх 
населених пунктів з розташуванням у Них 
невеликих підприємств, філіалів і спеціалі
зованих цехів діючих об’єднань. Передба
чається дальший підйом економіки союзних 
республік. Так, наприклад, у 1976 році з 
союзного бюджету Казахської PCP виділе
но 191,4 мільйона карбованців. У Казахста
ні формується кілька особливо крупних вп- 
робничих комплексів по видобутку ВУГІЛЛЯ, 
нафти, чорних і кольорових металів. У Турк
менії і далі удосконалюватимуться видобу
вання та --------- "
газу.

І Іародне 
вішається

> нації, його 
ного використання їх природних, трудових 
ї,ІНШИХ ресурсів.

М. ХИТАЙЛЕНКО. 
(АПН).

переробка нафти і природного

господарство нашої країни роз- 
ііа основі поглиблення специфі- 
окремих. регіонів, найбільш пов-

ЗУСТРІЧ
В ОБКОМІ ЛКСМУ

23 лютого в обкомі 
ЛКСМУ відбулася зустріч 
з молодими воїнами Кі
ровоградського гарнізону, 
присвячена 58 роковинам 
Радянської Армії і Вій- 
ськово-Морського Флоту 
СРСР. Відмінників боно
вої і політичної ПІДГОТОВ
КИ вітали секретарі °бх0' 
му комсомолу, працівни
ки обкому ДТСААФ, кэ* 
лишні фронтовики. Свої
ми спогадами про героїч
ні подвиги радянських во
їнів в роки Великої 
ЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ПОДІФ'.ЗС' 

Герой Радянського Союз; 
В. О. Верхоланцев.

Перший секретар об*0* 
му ЛКСМУ О. Скічко роз
повів про змагання мог° 1 
дих трудівників області 
право підписати Рапор’, 
Ленінського комсомолу, 
XXV з'їзду КПРС. Пред
ставники 
розділів 
історією 
пільної 
організації «Спартак;' 

Молодим воїнам врУ4 
ні грамоти обкомі 
ЛКСМУ, пам'ятні сузсНІ' 
ри. Учасники зустрічі ВІ^ 
відали меморіальне # 
довище і поклали «в’л 
до обеліска Невідомси) 
солдату.

ВІЙСЬКОВИХ ПІД- І 
ознайомили^1 
ДІЯЛЬНОСТІ П'”. І 
КОМСОМОЛЬСК і
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ПРИСТРАСНЕ СЛОВО
В МАСИ

Кущова нарада ідеологічних працівників, яку про
водив обласний комітет Компартії України, відбула
ся у Бобринці. Про форми і методи масово-політич
ної роботи в період підготовки до XXV з’їзду КПРС 
вели широку змістовну розмову секретарі райкомів 
партії, які відають питаннями ідеологічної роботи, 
секретарі первинних партійних організацій, керівни
ки груп політінформаторів і агітколективів, політін- 
форматори, агітатори.

Бобринецький райком партії та райком комсомолу 
нагромадили чималий арсенал форм і методів агіта
ційно-масової роботи в період підготовки до XXV 
з їзду КПРС. Досвідом ідеологічної роботи район
ної партійної організації поділився секретар райко
му Компартії України В. І. Костюк. Він розповів при
сутнім і про намічені плани, якими передбачено ці
лий ряд масово-політичних заходів у дні роботи XXV 

. з їзду КПРС. В усіх селах району побуває спеціаль
но обладнаний агітпоїзд, буде проведена зіркова 
естафета лижників. Трудівники району у дні роботи 
з їзду працюватимуть за особистими соціалістичними 
зобов язаннями. Про з’їздівську вахту сповіщати
муть прапори трудової слави, підняті у виробничих 
колективах. Найважливіші ділянки своєї роботи на 
цей період визначили і агітатори, і політінформа- 
тори.

Спільною думкою поєднані виступи учасників що
до оцінки проекту ЦК КПРС до XXV з’їзду партії: 
глибоко науковий, всебічно обгрунтований, реаліс
тичний документ повністю відповідає інтересам всьо
го радянського народу.

Досвідом ідеологічної роботи поділились також 
секретар парткому колгоспу імені Фрунзе Новоук- 
раінського району В. І. Степаненко, агітатор Бобри- 
нецького районного об’єднання «Сільгосптехніка» 
В. Г. Кутовий, завідуюча фермою колгоспу імені 
Шевченка Долинського району Л. С. Зазверська та 
механізатор колгоспу імені Карла Маркса Устинів- 
ського району П. Ф. Вишняк, секретар Компаніїв- 
ського райкому партії В. М. Вієвський, агітатор кол
госпу «Дружба» Новоукраїнського району Т. І. Спо
риш та інші учасники наради.

На нараді виступив делегат XXV з’їзду Компартії 
України, перший секретар Бобринецького райкому 
партії О. О. Медведєв.

Мета ідеологічної роботи — забезпечення до
сягнень високих практичних результатів. Завідуючий 
відділом пропаганди і агітації обкому Компартії 
України І. П. Оліфіренко у своїй промові наголосив, 
що покликання ідеологічних працівників — навчати 
людей вмінню підпорядковувати особисті інтереси 
Загальнонародним, державним, забезпечувати глас
ність змагання, добиватися повсюдного впроваджен
ня досвіду передовиків нової п’ятирічки.

Велику увагу він приділив майстерності агітаторів, 
політінформаторів, їх вмінню говорити з людьми. 
Почуття постійного творчого пошуку має стати про
відним виміром діяльності ідеологічних працівників.

-------- , ---- ===============
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голови

„ЗБЕРЕГТИ
НЕПОВТОРНУ
ГАГАРІНСЬКУ
ПОСМІШКУ“

В Палаці культури імені Компанійця відкрилась VI обласна 
філателістична виставка, присвячена XXV з’їздові КПРС.

Заступник
копкому В. І. Волонець перед початком 
огляду відзначив, що експозиція є до
робком колекціонерів області до знамен
ної події — XXV з’їзду КПРС. В берез
ні товариство філателістів відзначатиме 
своє 10-річчя і виставка підбиває підсу
мок діяльності обласного відділення 
ВТФ. За цей час колекціонування діста
ло значного поширення. З 50 філателіс
тів у 1966 році організація зросла до 
500 членів ВТФ, виникли 3 міські від
ділення, 20 гуртків та клубів.

Навіть коротко розповісти про всі роботи 
колекціонерів дуже важко. В більшості во
ни відзначаються серйозним і вдумливим під
ходом до філателістичного матеріалу. 1 все ж 
жюрі, не вагаючись, присудило єдину золоту 
медаль експозиції інженера В. С. Блюмен- 
крапца. В одному з номерів «МК» ми вже 
розповідали про Валерія Семеновича, про 
ного громадську діяльність керівника клубу 
юних філателістів Кіровоградської восьми
річної школи № 25. А зараз наші читачі, котрі 
відвідають виставку, можуть ознайомитись з 
його особистою роботою 
ери». Він вибрав досить 
(адже марки про освоєння 
це вже тема), вирішивши 
розповісти про одну подію _____г........ .........
перший крок до зірок. 36 аркушів колекції 
показують, як народилась мрія про небо, як 
люди йшли їй назустріч. Лаконічні пояснення 
ведуть глядача від події до події, примушу
ють ще раз відчути схвильоване дихання тих 
квітневих днів, коли люди 
подвиг Гагаріна. Робота 
лістнчннми матеріалами 
ти, що відкриває її рідкіс
ний експонат — групове фо
то чотирьох перших космо
навтів з автографами ге
роїв), красиво оформлена.

Валерій Семенович вва
жає, що завдання ви
ставочної колекції — не 
стільки детально розпо
відати і пояснювати, 
скільки агітувати і пере
конувати, 
розкажуть 
подвиг, поети і письмен
ники прославлять його 
мужність... Філателія до
поможе зберегти в пам’я
ті людей його неповтор
ну гагарінську посміш
ку» — це цитата з по-

Ленінського райвн-

«Ранок космічної 
вузьку тематику 

космосу взагалі — 
засобами філателії 
в історії людства—

дізнались про 
багата філатс- 

(досить сказа-

ясшовального тексту колекції. І, думає
ться, автору розробки вдалось досягти 
мети.

Агітаційним духом пройняті і інші ко
лекції, відзначені жюрі. Власне, таке 
спрямування цілком закономірне, адже 
коммеморатнвна марка — це мініатюр
ний плакат. 1 паші колекціонери вміло 
використовують боїїовптість засобів фі
лателії у підбірках, присвячених В. І. Ле
ніну («Життя і діяльність В. 1. Леніна» 
В. О. Ланцова та Л. В. Щеглюк з Олек
сандрії), Комуністичній партії (В. АІ. 
Саржевський, «Партія — розум, честь і 
совість нашої епохи», спеціальний приз).

Цікаву, ми б сказали, поетичну експо
зицію «Із літопису України» створило 
подружжя Маликів з Олександрії. Ця 
колекція відзначена срібною медаллю.

Виставка працюватиме до 7 березня.
М. ЧАБАНЕНКО, 

М. ВІДЕНКО.
На фото: колекція сірникових етикеток 

«Ім’я Леніна гордо несе комсомол», яку зі
брала учениця музучнліпца Олена ІГНАТЬЄ- 
ВА, у юнацькому класі виставки завоювала 
срібну медаль та приз газет «Молодий ко
мунар». Юну філуменістку поздоровили за
ступник голови Ленінського райвиконкому 
В. І. ВОЛОНЕЦЬ (праворуч) та голова Кі
ровоградського міського відділення ВТФ В. П. 
ШУСТОВ.

Фото В. БОРПСОВА.

ЧИТАЧ ПОВІДОМЛЯЄ

ЇХ ЧЕКАЮТЬ
ЖОВТЕНЯТА

зараз на 
нікелевому

роки поча- 
Романова, Віра Де- 
Тамара Орищенко 
до танцювального 
Нині ж заводчани 
подруг як умілих 

учасниць тан

«Сучасннки 
про його

З першого по 28 лютого на Кіровоградщнпі проходить 
Всесоюзний місячник пропаганди і розповсюдження су
спільно-політичної літератури, присвячений XXV з’їзду 
КПРС. Проводять місячник обком ЛКСМУ, облепожнв- 
спілка і обласне відділення Товариства любителів книги. РОЗПОВІДІ ПРО КОМУНІСТІВ

Лишилась позаду деся
тирічка. Мріяли дівчата 
вступити до вузу,, та не 
пройшли за конкурсо/л. 
Повернулись у рідне сели
ще, працюють 
Побузькому 
заводі.

Ще в шкільні 
ли Таня 
риш і 
ходити 
гуртка, 
знають
запальних 
цювального колективу Бу
динку культури заводу. І 
коли їм запропонували нав
чати танцям молодших 
школярів — дівчата зва
жились.

Тепер комсомолки після 
робочої зміни поспішають 
до Будинку культури, де на 
них вже чекають жовтеня
та. У ці дні діти разом зі 
своїми керівниками готую
ться до звітного концерту, 
присвяченого XXV з’їзду 
КПРС.

10. ТУРПАК.
Голованівський район.

ЧИТАЧ ЗАПИТУЄ

ДОПОМОГА -
БАТЬКАМ
І ЛИСТОНОШАМ

I в перших боях за щастя на
родне, і в сьогоднішній ідеологіч
ній боротьбі за мир — попереду 
комуністи. Нові книги про них — 
гарний дарунок юним читачам до 
XXV з'їзду Комуністичної партії.

Бушин В. Ничего, кроме всей 
жизни. М„ «Молодая гвардия», 
1975.

14 'оповідань — це 14 сторінок 
з життя двох великих синів роду 
людського — Карла Маркса і 
Фрідріха Енгельса. Не згасає лю- 

’ бов мільйонів трудящих до пер
ших комуністів, бо саме за їх до
лю ААаркс і Енгельс боролися все 
життя.

Тельман И. Три недели декаб
ря. К., «Радянський письменник», 
1975.

Повість-хроніка відтворює ро
боту VII Всеукраїнського з’їзду 
Рад, делегати якого гаряче під
тримують ленінську ідею створен
ня СРСР. З нетерпінням чекають 
вони першого виступу Леніна по 
радіо. Та перешкодила тяжка хво
роба вождя...

На його адресу йдуть численні 
запрошення з України. Пишуть і 
паші земляки: «Просимо заїхати 
в наше Сентово Єлпсаветградсько- 
го повіту». 1 хоч Леніну не дове
лось побувати на Україні, він по-

відь нашого земляка В. Коза
ченка.

Кованое В. В. Сердца, отдан
ные людям. Рассказы о движении 
за мир, его борцах п героях. М., 
Политиздат, 1975.

«Хочеш миру — проводь полі- 
приклад яскравої тику миру, борись за цю політп-

стійно цікавився життям нашої 
республіки, проблемами півден
ного степу. Про це йде мова в 
окремих нарисах.

З тобою, партій! Нариси про ге
роїв дев’ятої п’ятирічки. К., «Ра
дянський письменник», 1975.

Ця книга 
художньої документалістикн, яка 
завойовує все ширше коло чита
чів. її герої — люди звитяжної 
праці, комуністи — заспівувачі 
всього нового. Є серед них хлібо
роби і робітники, партійні керів
ники і люди творчої праці. Так, 
про відомого скульптора Галину 
Ка.іьчепко вмішена цікава розпо-

ку!» Ці слова Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва 
взяті епіграфом до одного з роз
ділів книги. В ній висвітлено ро
боту Всесвітнього конгресу миро
любних сил у Москві

А. КОРІНЬ, 
головний бібліограф бібліо
теки імені Гайдара.

Учні старших класів кі
ровоградських шкіл запи
тують редакцію, чіі мож
на влаштовуватися на ро
боту під час канікул, зо
крема, в поштові відді
лення.

Як повідомив началь
ник головпоштамту Р. М. 
Сидак, а літній період 
поштові аідділення прий
мають на роботу школя
рів для доставки газет в 
багатоповерхові будинки. 
Для цього укладається 
тимчасовий трудовий до
говір. Для оформлення 
потрібно мати паспорт. 
Оплата проводиться за 
фактично пропрацьований 
час з розрахунку окладу 
листонош III розряду 
80 карбованців.І

Новини з братньої 
Чехословаччини

Раніш наміченого строку бу
ло закінчено будівництво най
крупнішої в Чехословацькій 
республіці теплової електро
станції, потужністю 800 тисяч 
кіловат «Тушіміце-2». В її спо
рудженні разом з чехословаць
кими юнаками і дівчатами бра
ли участь молодіжні будівельні 
загони із Болгарії, Угорщини. 
Польщі, Куби і Радянською 
Союзу.

Станція підключається до об’
єднаної енергетичної системи 
соціалістичних країн «Мир».

На фото: по цих дротах струм 
«Туші.міцс-2» 'Надходить на про
мислові об’єкти,' в міста і села 
республіки.

Фото ЧТК-АПН.

БУХАРЕСТ. Близько 23 тис. юнаків і дівчат — 
випускників професійних шкіл і ліцеїв Румунії 
поповнять цього року ряди робітників машинобу
дівної промисловості.

Останнім часом у навчальних закладах країни 
збудовано попі майстерні загальною площею 13,5 
тис. квадратних метрів, у розпорядження учнів 
надійшло більш як 2 тис. сучасних верстатів,

АДЕН Пленум ЦК Спілки молоді демокра
тичного Йемену (СЛІДИ) проходив у столиці 
НДРЙ.

Учасники пленуму обговорили питання діяль
ності Спілки в галузі політичної освіти та ідео
логічної роботи, а також етап міжнародних 
зв’язків організації. Відзначившії важливу роль 
СЛІДИ у молодіжному русі, пленум вказав на 

' необхідність дальшого розвитку зв'язків між 
СЛІДИ і ВЛКСЛІ.

У дні роботи пленуму її школі молодіжних кад
рів при ЦК СЛІДИ проходить семінар на тему 
«Керівна роль КПРС у радянському суспільстві». 
Організовано показ документальних фільмів' і 
фотоматеріалів, які розповідають про досягнення 
народного господа рст па СРС.Р.

Й’ЄИТЬЯИ У цьому навчальному році школи 
провінції Луаіі'гпрабаііг відвідуватимуть понад 
45 тис. учнів — У два рази більше, ніж у мину
лому навчальному ропі. До утворення Лаосько'/ 
Народно-Демократичної Республіки у провінції 
була лише одна середня школа, а .тепер, їх тут 
вісім. «і ; • . : ‘ ' 1
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• ГПО НА МАРШІ

РЕКОРДУ • В НЕДІЛЮ — 
НА ЛИЖНЮ!

^А^ЯРЯТк I • СТАРТУЮТЬІ». 24 КОМАНДИ.

ПЕРЕВЕРШУЮТЬ • 3ДА ““
Вони збиралися на шкільному подвір’ї кожного ви

хідного. Одні приносили з собою лижі, інші ков
зани. Починалися поєдинки. Але без чіткої мети: так 
собі — щоб побігати, похизуватися своєю спритніс
тю... Отож і кажу хлопцям:

— Давайте гуртом обладнаємо хокейний майдан
чик. А потім подивимось, який клас сильніший.

Розрівнювали поле, ставили дощані борти, залива
ли майданчик водою. Кожен старшокласник старав
ся. Меншенькі й собі:

— Давайте нам шланг. Ми теж хочемо вам допо
могти. Бо й у пас є ковзани.

Нарешті в шкільному коридорі з’явилося оголо
шення: «Завтра — змагання юних хокеїстів па приз 
«Золота шайба». Свою команду виставив кожен 
клас — стартувало 24: в першій групі — дев’я
тий і десятий класи, в другій — семикласники 
та восьмикласники, в третій — п’яті і шості класи, в 
четвертій — учні четвертих класів... Більше 250 
школярів пробували свої сили. І така масовість дала 
можливість відібрати кандидатів до збірної команди 
мікрорайону, яка успішно виступила в міському тур
нірі за місцем проживання.

Так і на лижні. Так і під час перших стартів з ба
гатоборства ГПО па призи «Комсомольской прав
ды». Зимовими видами спорту охоплено понад 350 
учнів. Всі вони виконали більшість нормативів комп
лексу. Залишилось визначитись на водних доріжках, 
в стрибках і на спринтерських дистанціях.

Масові стрілецькі змагання, які ми проводимо за 
програмою місячника оборонно-масової роботи. Тут 
перед веде Олександр Келій, кандидат у майстри 
спорту, член збірної області. До його результатів 
наближається першорозрядник Валерій Морозов. По
ки іцо йдемо в тир до шефів. Але невдовзі матимемо 
•З свій. Вже викопано котлован, завезені плити. 25-мет- 
ровий тир буде зразковим. Дворічка будівництва 
спортивних споруд за місцем проживання вступила 
в дію.

Щодо масовості. Я думаю, що мети буде досягну
то, якщо змагання проводити урочисто, використо
вуючи найцікавіші форми. Це і старти вихідного дня, 
5 день стрибуна, і воєнізовані поєдинки «Нумо, хлоп
ці!». Велике значення має пропаганда досвіду кра
щих спортсменів. Наприклад, сьогодні відбулися по
єдинки хокеїстів. Завтра про переможців вже пові
домила шкільна стіннівка, спеціальний бюлетень, 
«блискавки».

М. ДИШЛЕВИЙ, 
вчитель фізкультури Кіровоградської СШ № 34.

На фото: ПОЄДИНКИ ХОКЕЇСТІВ

Телскомпаїїії ста двадцяти 
країн світу здобули право па 
показ спектаклю «Ромео І 
Джульетта» на музику Сергія 
Прскоф’єва, котрий 203-й раз 
пройшов на сцені Великого 
театру.

В той день, як звичайно, 
переповнений зал глядачів за
хоплено відгукнувся па чудо
ву’ майстерність артистів, і 
перш за все, виконавців го
ловних партій — Наталії Без- 
смертиової та Михайла Лав- 
ровського. Але незвичний ви
гляд мало в центрі партера 
мову ментальне спорудження— 
па високому постаменті були 
встановлені' дві телевізійні 
камери, іце чотири — н ложах, 
могутні софіти освітлювали 
додатково.

Біля зйомочпих камер стоя
ли радянські і англійські опе
ратори, в проведенні цієї 
складної роботи брали участь 
західнонімецький, американ
ський і англійський спеціаліс
ти. Цю загальну телевізійну 
справу можна розглядати як 
конкретний внесок в реаліза
цію Заключного акту Загаль
ноєвропейської Наради з без
пеки і співробітництва в 
Хельсінкі.

На ф о т о: в залі гляда
чів Великого театру; вгорі — 
виконавиця головної партії 
Наталія БЕЗСМЕРТНОВА від
повідає па привітання гляда
чів після закінчення спек
таклю.

Фото А. МАКАРОВА. 
АПН.

В гостях
У ШКОЛЯРІВ— 
ВЧЕНИЙ

Нещодавно в середній школі № ЗО Ле
нінського району відбулося чергове за
сідання наукового географічного товари
ства «Глобус».

Засідання відкрив президент товари
ства десятикласник Олександр Нікіфо- 
ров. Перед старшокласниками виступив 
кандидат геолого-мінералбгічшіх наук 
Володимир Григорович Рутковим. Тема 
його виступу — «Надра Кіровоградщи- 
пи». З наукової точки зору, змістовно і 
дохідливо вчений розповів про геоло
гічну будову, мінерали, корисні копали-

пи Кіровоградської області і їх раціо
нальне використання.

Учні тут же познайомились з вистав
кою мінералів і порід нашого краю. Ра
да товариства винесла рішення прийня
ти в почесні члени «Глобуса» В. Г. Рут- 
кевича. Володимир Григорович щиро 
дякував учням.

На прощання вчений подарував това
риству «Глобус» для поповнення геогра
фічного кабінету колекцію порід і міне
ралів Кіровоградщини.

Юні географи поглибили свої знання 
і одержали кращі уявлення про паш рід
ний край.

Р. ДАЙДАКУЛОВ, 
вчитель, дійсний член Географіч
ного товариства СРСР.

м. Кіровоград. . ’

ФУТБОЛ-76

„ЗІРКА“
ГОТУЄТЬСЯ...

З Ялти «Зірка» виїхала ь 
Запоріжжя, де 
мається турнір з 
футболу», у якому 
участь клуби майстрів класу 
«А» першої і другої ліг на
шої республіки.

В. ТВЕРДОСТУП,

БАСКЕТБОЛ

до

розпочн- 
СМІИІ- 

візьмуть
І
І

ЧИ БУДЕ
ВИЩИЙ ЩАБЕЛЬ?

Тринадцять колективів тре
тьої групи беруть участь у 
чемпіонаті України з баскет
болу. Ці змагання проходять 
у спортивному залі факуль
тету фізичного виховання Кі
ровоградського педінституту. 
Успішно виступили у поперед
ніх іграх представники кіро
воградського «Буревісника». 
З рахунком 83:59 вони пере
могли херсонців. У зустрічі з 
житомирськими спартаківня- 
ми зафіксований результат 
83:67 на користь кіровоград- 
ців. Отже, вони стали пере
можцями своєї підгрупи і здо
були право разом із збірною 
школярів республіки, мико
лаївцями і запоріжцями вести

Посилено готується
XXXVIII чемпіонату країни з 
футболу кіровоградська «Зір
ка». Під час перебування на 
південному узбережжі Криму, 
з мстою перевірки фізичних, 
технічних І тактичних якостей 
складу колективу, Кіровоград- 
ці провели декілька контроль
них ігор з своїми майбутніми 
суперниками. Матч між «Зір
кою» і запорізьким «Мета
лургом» ( перша ліга), закін
чився перемогою наших зем
ляків з рахунком 3:0. Голи 
забили: два Олексій Кацман і 
один Андрій Карпюк. Поєди
нок кіровоградців з другим 
призером України минулого 
року «Автомобілістом» ви
грали житомиряни — 3:1. Ці
кавого була зустріч «Зірки» з 
«Суднобудівником». Дсв’яіюс- . _ ------,....... ....... ...........
то хвилин боротьби не дали боротьбу за перехід до дру- 
бажалого результату. Суддів- >.оі групи. Ці поєдинки роз- 
сьиа колегія зафіксувала бо- почалися.
йову нічию 0:0, П. ВІКТОРОВ,

Степан
Семенович
ШВЕЦЬ
21 лютого 1976 року 

на 65 році життя помер 
колишній голова Кірово
градського обкому
ДТСААФ полковник у, 
відставці Степан Семе
нович Швець.

Тов. Швець С. С» 
пройшов великий життє
вий шлях — був робіт
ником заводу «Червона 
зірка», секретарем зав
кому комсомолу, пер
шим секретарем Кі
ровоградського міськ
кому комсомолу, пер
шим секретарем обко
му ЛКСМУ. З першого і 
до останнього дня Вели
кої Вітчизняної війни 
брав активну участь в 
боях з німецько-фаши
стськими загарбниками. 
Перебуваючи в рядаи 
Збройних Сил СРСР, 
пройшов шлях від рядо
вого бійця до начальни
ка політвідділу військо
вої частини. Після звіль
нення в запас в 1959 ро
ці С. С. Швець більше 
15 років очолював об
ласну організацію
ДТСААФ.

Все своє свідоме жит
тя, всюди, куди б його 
не посилала партія, ко
муніст С. С. Швець ви« 
конував свої обов’язки з 
високою відповідальніс
тю. Своєю беззавітною 
відданістю Батьківщині, 
виключним працелюб- 
ством, партійною прин
циповістю, скромністю 1 
чуйним ставленням до 
людей Степан Семено
вич заслужив повагу всіх, 
хто його знав.

Батьківщина високо 
оцінила заслуги С. С. 
Швеця. Він нагородже
ний орденами Вітчизня
ної війни І та II ступе
нів, «Червоної зірки», ба
гатьма медалями.

Світла пам’ять про 
Степана Семеновича 
Швеця, вірного сина Ко
муністичної партії, на
завжди збережеться Б 
наших серцях.

ОБКОМ ЛКСМУ.

ОБКОМ ДТСААФ. :

Редактор М. УСПДЛЕНКО.
■ J : —■?-------------: 
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ОГОЛОШУЄ
НАБІР УЧНІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ 
ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Чергові по станції IV—V класів.

Строк навчання—1,5 року (юнаки і 
дівчата з середньою освітою не 
менші 17 років).

Помічники машиністів тепловозів- 
електровозів. Строк навчання — 2 
роки (юнаки з середньою освітою, 
віком не менші 17 років).

Учням виплачується стипендія В 
розмірі, встановленому для учнів 
третього курсу технікумів, а відмін
никам навчання — підвищена стипен-

дія; вихованці дитячих будинків, діти 
інвалідів першої і другої груп 
приймаються на дєржзабезпечення.

Вступники особисто повинні пода
ти такі документи:
1. Заяву на ім’я директора училища,
2. Свідоцтво про народження.
3. Документ про освіту.
4. Характеристику зі школи чи місця 
роботи.
5. Довідку з місця проживання і про 
склад сім’ї.
6. Автобіографію.

7. Довідку про стан здоров’я (фор« 
ма № 286). -
8. 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Початок занять з 1 березня 1976 
року.

Всі вступники при поданні до
кументів по направленню училища 
проходять медичну комісію в полік
лініці Знам'янської залізниці.

Ті, що закінчили училище, направ
ляються на роботу за спеціальністю 
на підприємства і користуються всі

ма пільгами працівників залізничного 
транспорту.

Адреса училища: Кіровоградська 
область, м. Знам’янка, вул. Рози 
Люксембург, 6.

' ДИРЕКЦІЯ.

7) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50, іуп. 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.

БК 10543» Індекс 6'1197,

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

«ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня їм. Г. ЛІ. Димитрова /
обласного управління у справах видавництв, і і 

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