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Правда ж, у наш час навіть неможливо уявити себе 
без машин, без усього того, що .ми узагальнюємо у сло- 
ві «іе.хніка?» Вони :: нами всюди, і без них ие обійтись: 
скільки важкої, непривабливої праці виконують маши
ни, дозволяють нам відміряти мікронами, бачити і 
розуміти всесвіт... І якщо комусь інколи вони її немилі, 
то винуваті в цьому тільки ми, люди. Бо ще не змогли, 
а може деколи й полінувались, удосконалити верстат 
чи двигун хоча б до бажаного рівня — щоб не шуміли, 
ке закіптюжували повітря, щоб були справді слухнянії* 
ми і надійними.

Не змогли... А чи вдасться нам це, коли понадіємось 
тільки иа конструкторів і винахідників? їх небагато. 
Нас же, молодих і завзятих, — мільйони! І всі ми, у 
більшій чи меншій мірі, маємо справу з технікою. Тож 
давайте спробуємо свої сили і вміння тут. Удосконали
мо, модернізуємо уже існуючі машини та їхні механізми, 
створимо нові. До ці-.ою закликає пас і спільна постано
ва 1ІК ЛКСМ України, Головного комітету Виставки 
досягнень народного господарства УРСР, президії Ук
раїнської республіканської ради ИТТ і президії Україн
ської республіканської ради ВТВР «Про участь комсо
мольців і молоді республіки у Всесоюзному огляді на
уково-технічної творчості молоді». В ході огляду—рес
публіканські тематичні конкурси па кращі розробки мо
лодих новаторів, громадських творчих об’єднань моло
ді. присвячені 60-річчю Великого Жовтня, 60-річчю 
ВЛКСМ і 110-:ї річниці з дня народження В. І. Леніна. 
А кращі рсбстії, звичайно ж, будуть представлені на 
БДІІГ УРСР у вересні 1977, березні 1978 та в лютому 
1980 років.

Спробуй же, себе в техніці! І сміливіше! Адже твого 
винаходу уже чекають — він передбачений у комплекс
них програмам колективів підприємств, організацій і га
лузей иаредного господарства по дальшому розвитку 
НТТМ иа десяту п’ятирічку. В цьому тобі будуть актив
но сприяти навіть республіканські міністерства і відом
ства, які допомагатимуть організовувати нові школи 
молодих раціоналізаторів, консультаційні пункти, оформ
ляти і впроваджувати молодіжні технічні розробки і 
винаходи, фінансуватимуть розширення матеріально- 
технічної бази науково-технічної творчості учнів, студен
тів і робітників: заохочуватимуть найактивніших учас
ників і організаторів огляду. . ,.

Не лякайся перших труднощів і невдач. Тобі обов яз- 
ково допоможуть, коли звернешся в комітет комсомолу. 
Бо саме ту.т мають повсякденно дбати про дальший роз
виток трудової і творчої активності членів Спілки, на
полегливо добиватися масовості НТТМ, пропагувати до
сягнення молоді.

Безумовно, створюючи найкращі умови для занять 
науково-технічною творчістю на підприємства'’, не менш 
важливо додбані про це і в Будинках техніки, культури, 
в Палацах і Будинках піонерів та школярів, у профтех
училищах, за місцем проживання юнаків і дівчат. У цій 
справі комітети комсомолу повинні робити все для того, 
щоб забезпечити найактивнішу участь молоді в огляді, 
здійснити заходи підвищення загальноосвітнього і про
фесійного рівня юнаків і дівчат, організовувати школи 
передового досвіду, проводити семінари і конференції, 
зустрічі з прославленими майстрами-умільиями. Треба, 
як кажуть, пробивати дорогу творчому пошуку.

Випробуймо ж' себе в техніці! Попереду — відкриття.

СКРОМНА ПРОФЕСІЯ У МАРНІШ ПРОХОРОВОЇ — 
БУХГАЛТЕР. АЛЕ ДІВЧИНА ГОРДИТЬСЯ НЕЮ, 1 ТОМУ 

ВІДДАЄ РОБОТІ ВСІ СВОЇ ЗНАННЯ. А ЩЕ МАРИНА — 
СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 
ПАНЧІШНОЇ ФАБРИКИ. І’А ЧЕСТЬ 50-РІЧЧЯ КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА П НАГО
РОДЖЕНО ГРАМОТОЮ ОБКОМУ ЯКОМУ.

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО,

яким вручають перемож
цям — комсомольцям і 
МОЛОДИМ виробничникам. 
Його володарями були 
доярки: колгоспу імені Іл
ліча — Лідія Куделя, кол
госпу «Комуніст» — Клав- 
дія Лисенко. Щойно приз 
вручили майстрові машин
ного доїння колгоспу 
«Прогрес» Валентині Шев
ченко, яка вдержує пер
шість у соціалістичному 
змаганні серед доярок 
району, вже надоїла від 
кожної корови по 1250 кі
лограмів молока.

В. ШУЛЬГА, 
працівник новомирго» 
родської районної га
зети «Червона зірка».

Чим ближче до славної 
події в житті нашої країни, 
тим напруженішим стає 
соціалістичне з/лагання 
серед юнаків І дівчат за 
право підписати Рапорт 
Ленінського комсомолу 
ЦК КПРС до 60-річчя Ве
ликого Жовтня, бути сфо
тографованим біля леген
дарної «Аврори». Минуло
го року першість здобув 
комсомольсько - молодіж
ний колектив птахофабри
ки колгоспу імені Ілліча, 
де групкомсоргом Любов 
Стихно. Завдання 1976 ро
ку він значно перевико
нав, Л. Стихно сфотогра
фували в Кремлі. На честь 
60-річного ювілею Жовтня 
колектив зобов’язався 
реалізувати 6620 тисяч 
яєць, що становитиме два 
річних плани.

Райком комсомолу ра
зом з редакціями район
ної газети «Червона зір
ка» та місцевого радіо
мовлення встановив приз,

• РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО тижня
«Революційний тримаймо крок!» — у ці дні закличне гасло зву

чить для Лснінськсго комсомолу, всієї молоді нашої Вітчизни по- 
особливому. Молоде покоління Країни Рад присягає на вірність 
батькам-героям, свято збагачує натхненною працею зміст нової доби, 
народженої у сяйві Жовтневої зорі. Ленінський урок сприяв небува
лій творчій активності юнаків і дівчат, став ще одним важливим ета
ном могутнього всенарсдного поступу до 60-річчя Великого Жовтня.

По-діловому розпочався урок у молодих водіїв філіалу Кірово
градського автооб’єднання № І0Є61.

ЗОРІЄ НАМ ШЛЯХ
ОБЕЛІСК НА ЧЕСТЬ МІСТА-ГЕРОЯ МОСКВИ

В день святкування 32-7 річниці Перемоги радянського 
пароду над гітлерівською Німеччиною, на Кутузовсько- 
му проспекті столиці відбулось урочисте відкриття обе
ліска, спорудженого на честь поисвосння Москві почес
ного звання «/Аісто-герой >. Обеліск являє собою спря
мований у еиссчінь 40-метровий гранітний чотиригран
ник, увінчаний золотою зіркою. Біля його основи — три 
постаті: солдат, робітник і робітниця.

Знаменній події був присвячений мітинг трудящих
Москви.

(ТАРС).МОЛОДЬ ЧССР— ФЕСТИВАЛЮВ ГАВАНІ
ПРАГА, 1! травня. 

(ТАРС). Чехословацька 
молодь розгорнула актив
ну підготовку до XI Все
світнього фестивалю мо- 

-У лоді і студентів у Гавані, 
її координує Чехословаць
кий національний підго
товчий комітет, до якого 
входять представники иай- 
шпршпх верств молоді, — 
робітники, кооператори, 
спортсмени, діячі куль
тури, л' Ь

Підготовка до фестива
лю в ЧССР тісно зв’язана 
з підготовкою до II з’їзду 
нашої соціалістичної Спіл
ки молоді, заявив корес
пондентові ТАРС секретар 
НК СОМ М. Шнаиісль. 
Проводяться безоплатні 
трудові зміни, суботиики. 
Частина зароблених кош
тів іде у фестивальний 
фонд солідарності.

У середині нинішнього 
року в ЧССР відбудуться 
«дні дружбі) чехословаць
кої і кубинської молоді», 
які, безперечно, впишуть 
нову сторінку в зміцнення 
зв’язків між молоддю обох 
братніх країн, .

Учасники його заповнили Ленін
ську кімнату зранку, вже встиг
нувши до цього підготувати авто
мобілі до виїзду на лінію. Колек
тив філіалу виконує найрізнома
нітніші завдання по області — 
замовлення понад трьохсот орга
нізацій. Умови праці на місцях, 
певно ж, бувають усілякими. За
галом сказати: складні. До честі 
підприємства слід піднести найго
ловніший показник — план обсягу 
перевезень за чотири місяці вико
нано.

Секретар партійного комітету 
підприємства В. П, Павленко у пе
редньому слові вміло пов’язав 
завдання численного колективу 
водіїв із всенародною підготов
кою до 60-оіччя Зеликого Жовтня.

Достроково, до 5 грудня 1975 
року, завершено дев’яту п’ятиріч
ку. Серед «тисячників» (тих, котрі 
зуміли перевезти по тисячі тонн 
хліба) на минулорічних жнивах 
відзначилися і кращі комсомольці 
М. Тичинський, О. Генералов. Це 
стане стимулом, відповідним ру
шієм і на збиральну кампанію в 
другому році десятої п’ятирічки. 
Саме тут, коли зайшла мова про 
масштаби всієї країни, про пер
спективи і реальні здобутки, ожи
ли стенди і діаграми, де яскраві
ють показники нашого зростання 
в усіх сферах економіки, політи
ки. культуои, побуту.

А за трибуну вийшов один з героїв 
трудового еьогоцепня Олександр Бі
лий — групкомсорг комсомольсько-мо

лодіжної бригади, яка здобула пер
шість у соціалістичному змаганні за 
перший квартал, викопавши завдання 
трьох місяців на 136 процентів та зеко
номивши 5411 кілограмів пального. 
Олександр повів розмову про участь 
комсомольців і молоді у змаганні за 
право підписати Рапорт Ленінського 
комсомолу Центральному Комітетові 
КПРС до СО-річного ювілею Великого 
Жовтня. Звернувшись до теоретичної 
спадщини вождя, він наголосив, якого 
значення соціалістичному змаганню 
надавав Володимир Ілліч. Треба по- 
стіїїно шукати нові шляхи в боротьбі 
за ефективне використання автотран
спорту. і заспівувачами ударних почи
нань у повсякденному труді колективу 
мають стати комсомольці.

В ході підготовки до Ленінсько
го уроку ми зустрічалися з бри
гадиром колективу-переможця 
Олександром Коловим.

— Побували мої хлопці, — зга
дував тоді бригадир, — всюди: на 
спорудженні дев'ятої домни у 
Кривому Розі, працювали б Олек
сандрії на вуглерозрізі, двох Во
лодимирів нещодавно відрядили 
на будівництво атомної електро
станції — Пришлевського і Коза
ченка. Тепер оснолне наше щоден
не завдання—забезпечувати сиро
виною цегельний завод № 2. Гли- 
нозапасників немає, весь час за
вантажуємо прямо з машин у бун
кер.

Вималювалася специфіка роботи. Сю
ди не можна прийти, уявімо собі, в 
гості до товариша. Його просто не зна
йдеш. Тут уживають інший термін — 
спіймати. Якщо вдасться, то 'зловиш. 
Щаслива нагода. Інакше бо — вважай 
постійно — на лінії. Щось значуще, 
зрозуміле до кінця тільки в їхньому

середовищі, вчувається у тому понятті 
«на лінії».

Революція не закінчилася... її про
довжують своїми діяннями такі, як 
Іван Гаркуша. Володимир НікітІп. 
Сергій Вітик. Утверджують її Ідеали 
такі, як Сергій Ільченко. Він виступив 
услід за Олександром Білим. Повів 
мову про участь комсомольців і молоді 
підприємства у патріотичному русі 
«П’ятирічці ефективності і якості —• 
ентузіазм і творчість молодих!»

— Ми зміцніли, — казав він товари
шам. — Майже сто сорок членів 
ВЛКСМ перебуває нині у комсомоль
сько-молодіжних бригадах. Удаоні Ко
лективи ростуть кітькісно, особливо у 
рік знаменного ювілею, створено нові 
ммообннчі підрозділи.

Членам бригади надасться право ко
лективно вирішувати питання виробни
че? і господарської діяльності, що 
сприяє поліпшенню транспортного про
цесу. І хоч товариші ткали про його 
рішення і підтримали його, сьогооні, 
воно набуло нового звучання. Сергій 
особисто взяв зобов’язання знконатн 
план двох років до Дня працівників 
автомобільного транспорту — ЗО жовт
ня 1977-го.

Правомірними на уроці стали 
слова «Один за всіх і всі за одно
го». Я чув їх раніше з уст Олек
сандра Колова. Його напарник 
Леонід Тихонов лежить у лікарні. 
Він тоді саме від нього завітав 
до редакції. Зайшла мова про 
підвищення класності, і бригадир 
пояснив: поки Леонід готується до 
здобуття другої сходинки май
стерності, Олександр допомагає 
йому, виходить на важчі робочі 
зміни, найчастіше в третю, бо ж 
тому ввечері треба на заняття.

ВипаДає «вікно» — виїжджають 
у ліс, гуртом ходять у кіно, в 
театр, у філармонію. То ж відомо: 
у споавжньому трудовому колек
тиві людина знаходить себе, 
утверджується, стає зрілою, до
свідченою. Сьогодні, сказали 
хлопці, в них бути не може «при
йшов, побув, відробив своє...»

На черзі стояли наступні, не 
менш важливі, питання: форму
вання активної життєвої позиції, 
єдність слова і діла, дотримання 
норм і принципів морального ко
дексу будівника комунізму, діяль
на участь у громадському житті 
колективу...

М. КОЗАЧИЙ.
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Підбито підсумки соціалістично
го змагання серед молодих май
стрів машинного доїння Кіроао- 
градщини за чотири місяці.
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Ольга Козаченко з Несватків- 
ського відділка радгоспу Другого 
імені Пэтровського цукрокомбіна- 
ту Олександрізського району на
доїла від кожної корови 1730 кі
лограмів молока.

Валентина Єпішеза з колгоспу 
«Перше травня»? Маловисківського 
району — 1619.

Галина Лисаник з колгоспу іме
ні Фрунзе Дояинського району — 
,1570.

• Антоніна Калашникова з кол
госпу «Перше травня» Маловис
ківського району — 1523.

Людмила Пилипчук з колгоспу 
«Дружба» Долинського району — 
1502.

Людмила Сокнрська з колгоспу 
«Росія»» Новоукраїнського райо
ну — 1442.

Ганна Чепель з колгоспу «По 
шляху Леніна» Голованівського 
району — 1432.

Таміла Козішкурт з колгоспу 
імені Фрунзе Ульяновського ра
йону — 1424.

Володимир Міщенко з колгосп/ 
імені XX з’їзду КПРС Бобринець- 
кого району — 1375.

Любов Іржова з колгоспу «Пер
ше травня» Маловисківського ра
йону — 1353,

Лариса Журавська з колгоспу 
імені XX з’їзду КПРС Онуфріів- 
ського району — 1353.

Галина Білозор з колгоспу «Зо
ря- комунізму» Новоархапгель- 
ського району — 1353.

Па верхніх сходинках — прізви
ща «старожилів». Попереду впев
нено йде Ольга Козаченко.

Характерним для обох останніх 
списків € те, що в них додано 
прізвища не десяти, як завжди, а 
одинадцятії, дванадцяти доярок. 
Змагання називає нові імена. У 
квітні, зокрема, успіху досяглії 
Людмила Сокнрська, Любов Іржо
ва, Лариса Журазська, Галина 
Білозор.

СКЛАДІIIІЙ це механізм — 
виробничий колектив. Одні 

працюють у ньому давно, встиг
ли оволодіти багатьма тонко
щами робіт и чої професії, їм 
щд силу найскладніші завдан
ня. інші тільки ступили па тру
довий ШЛЯХ, Іще не МОЖуїЬ 
змагатися на рівних із досвід
ченими. Але це — колектив. 
Ного успіхи і ного невдачі за
лежать від успіхів і невдач 
кожного зокрема, Нехай цс бу
де новачок чи досвідчений, ко
жен несе моральну відповідаль
ність за всю бригаду, цех. В 
однаковій мірі. Чи в однаковій? 
Адже старий в одвіті ще й за 
те, щоб молоді увібрали в себе, 
сприйняли душею колективні 
традиції, усвідомили своє міс
це в боротьбі за чесіь колек
тиву.

Комсомольсько - молодіжний 
колектив дільниці складання 
терезів Кірово: радського до
слідного заводу дозуючих ав
томатів носить ім’я Миколи 
Островського. Не так просто 
завоювати почесне право, а 
виправдати — тим більше. 
Особливо в рік 60-річного юві
лею Великого Жовтня, коли з 
особливою міркою треба підхо
дити до праці своєї а товари
шів. Сьогодні па дільниці j- 
процентів продукції здається з 

Жодного 
відстаючого 
поруч!

ДЛЯ НАС
першого пред'явлення, план 
першого кварталу юнаки і дів
чата виконали на 105 процен
тів.

Високих результатів досяга
ють не рекордами скреяих пе
редовиків, не майстерністю ок
ремих майстрів своєї справи. 
Вони складаються з особистого 
внеску кожного робітника.

Здається, не так давно при
йшли на дільницю Алла Пань- 
козська, Анатолій Кузнецов, 
Валентина Левченко. А інші 
вони — в авангарді змагання 
молодих за право підписати 
Рапорт Ленінського комсомолу 
ЦК КПРС до 60-річчя Велико
го Жовтня. Ще будучи невмі
лими новачками, вони прагнули 
якнайшвидше освоїти професію 
слтосаря-складальника. 1 стра
шенно переживали, коли щось 
не виходило. Кожен їхній успіх 

ми сприймали як здобуток 
усього колективу.

Поганий той передовик, шо ,и- 
лише про себе, про свої ософ|гы 
показники. Такого ніщо не хпцд,,“ 
окрім, звичайно, заробітної . 4' 

На нашій дільниці існус правіт/ 
прийшов новачок — за нього ;ц,\; ‘ 
відають усі. Звичайно, основи, , ,1 
і у йому приділяє наставник, алей 
іншим ис байдуже, як оіп почував 
себе коло верстата. У ЛюдмнлкДо- 
би, скажімо, иасгаиникон Єлнзао- 
г.і Лмйвяновська. А пе.ісгку опеп»- 
иію регулюй ».Піч теренів »шліфи- 
пав» з нею О.іелсаіі ір ХпЙСтич Вщ 
чи не найкраще розуміться на'цьо. 
му. І тепер Люда вже впевненіше 
викопуй дану роботу.

Щоб навчити новачка, по
трібні і час, і терпіння. Дово
ди і ься переривати свою роботу 
і терпляче пояснювати, що -щ 
чого, а потім «умикати дощи
кові оберти;, аби зі своїм зав
данням справитись. Але жоден 
з моїх товаришів ніколи не від
мовляється подати допомогу 
іншому. Бо вона завжди окуп- 
ллється сторицею. Якщо В ко
лективі не буде відстаючих, дц 
нього обов’язково Прийде уавх, 

' . І • 1« .1.1 > ■ І-. І
В. БАРСУКОВ, 

групкомсорг комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву імені М. Островсько- > 
го дільниці складання іе- 
резів Кіровоградського до
слідного заводу дозуючих 
автоматів.

Перше знайомство. На-, 
проти мене сидить дівчи
на. Молода ще, років сім
надцять їй. Якось несміли
во відповідає на запитан
ня, А хочеться взнати про 
неї більше, бо жити їй у 
нашому колективі, працю- 
лати поруч нас на голов
ному підприємстві Кіро
воградського виробничого 
швейного об єднання. І хо
ча розумієш, іцо не кожна 
відразу пройметься до
вір ям до тебе (характери 
ж ой які різнії), та нама
гаєшся розпізнати людину 
ще під час першої роз
мови.

Що приводить їх сюди? 
У однієї мати працює на 
фабриці, другій подружка 
захоплено розповідала 
про свою роботу і нареш
ті загітувала, тр'етя й сама 
не може пояснити свого 
вибору... Різні причини у 
дівчат. 1 кожна з ново
прибулих погребує нашої 
уваги.

Молоді кадри підприєм
ство черпає в основному 
з Кіровоградського тех
нічного училища № 4. Ось 
і нині виробничу практику 
в наших цехах проходять 
тРиАЦюь учениць. Силь
ний випуск цього року. 
Багато дівчат уже само
стійно виконують складні 
операції на швейних ма
шинах. Дивуватись не до
водиться. Порівняно з ми
нулими роками значно 
підвищилась якість на
вчання, вдосконалилась 
технічна база училища. 
Крім того, майстри ТУ N2 4

БЕЗПЕКА РУХУ — 
СПРАВА КОЖНОГО

3 1 по 31 травня в краї
ні проходить Всесоюзний 
огляд безпеки дорожньо
го руку.

У нашій країні багато 
робиться для запобігання 
дорожньо - транспортним 
пригодам. Удосконалюю
ться конструкції мзшин< 
підвищується рівень IX 
текмічнаго обслуговуван

• ЧЕСТЬ ЗМОЛОДУ

ЩОБ СТАЛА
СВОЄЮ

докладно інформують ко
мітет комсомолу і фаб
ричну раду наставників 
про професійний рівень 
кожної із своїх вихованок. 
Маючи таку інформацію, 
ми плануємо роботу ком
сомольського активу, на
ставників.

Добре. А як же бути з 
тими, хто приходить до нас 
після школи або з іншого 
підприємства? Вони мають 
таке ж уявлення про про
фесію швачки, як я, скажі
мо, про будівельну справу.

Але мова не тільки про 
специфіку роботи. Оволо
діти спеціальністю сьо 
годні значно легше, ніж 
кілька років тому. На фаб
риці діє навчально-вироб
ничий клас, де новачки під 
керівництвом досвідчено
го майстра набувають ква
ліфікації. В цехах тим ча
сом готуються прийняти 
поповнення, визначають, 
кого на яку операцію по- 
стазити. Це вже турбота 
наша, комсомольських ак
тивістів і наставників, фаб
ричної ради, очолюваної 
Г. Ю. Крамаренко. Рада і 
комітет комсомолу конт
ролюють підготовку дівчат 
у класі.

ня, розширюється мережа 
автомобільних шляхів, 
оснащених сучасними тех
нічними засобами регулю
вання. І все-таки головна 
залежить від самих водіїв 
і пішоходів,

Всесоюзні огляди по
кликані активізувати ді
яльність усіх державних і 
громадських організацій,

® ••
Новенькі виправдують 

наші надії. Любов Прий
мак, наприклад, першого 
ж дня виконала змінне 
завдання. Впевнено почу
вають себе біля швейник 
машин і її подруги.

Важливіше, аби вони 
зрозуміли, чим живе ко
лектив, що його турбує, 
відчули себе повноправни
ми членами колективу. Не 
така вже й рідкість випад
ки, коли комсомолки, кот
рі працювали в інших ор
ганізаціях, не мають навіть 
облікових карток, по кіль
ка років не платили член
ських внесків, відійшли 
від комсомольського жит
тя. І залучити їх до актив
ної громадської діяльності 
зовсім не просто.

Особливого підходу по 
требують нозачки, котрі 
виросли в неблагололуч- 
них сім’ях. Працює на 
фабриці чудова дівчина, 
хороший товариш — Лю
бов Піскова. Виробнични
ця прекрасна. А хто знає, 
може, й не була б вона 
такою, якби не подбали 
про неї наставники і ком
сомольці. Позачергово за
безпечили місцем у гурто
житку, поставили на опе- 

які мають відношення до 
транспорту, максимально 
залучити всі можливі сили 
і засоби для поліпшення 
організації дорожнього 
руху. Про те, що огляди 
дають відчутні результати, 
свідчить досвід їх прове
дення в минулі роки. На
приклад, протягом весня
ного огляду 1976 року 
кількість транспортних 
пригод у країні зменши
лась на 8,7 процента.
•Як показує статистика, 

дві третини дорожніх 

рацію, де можна заробити 
більше. Адже у Любові є 
ще молодші брат і сестра, 
а батьки позбавлені бать
ківських прав.

Комітет комсомолу пра
цює в тісному контакті з 
радою наставників. Бо 
справа ж у нас спільна — 
допомогти новачкам швид
ше адаптуватися на, фаб
риці. Нещодавно я вивча
ла досвід тираспольських 
швейників — роботу на
скрізних бригад якості. Ці
кавий вечір трудової сла
ви вдалося побачити. По
тім ми провели такий 
вечір у себе під девізом 
«Тільки у праці велика лю
дина». Вшанували кра
щих виробничниць, пере
можців соціалістичного 
змагання. Взагалі, сподо
бався він дівчатам. Запро
понували проводити по
дібні вечори й надалі. Ра
зом з наставниками.

Урочисто проходить у 
нас посвячення в робітни
ці. У святковій обстановці 
наставники вручають дів
чатам трудові книжки. 
Приємно, коли тебе віта
ють такі прославлені ро
бітничі вчителі, як О. І. 
Конфедерат, Л. І. Никифо- 
роза, М. С. Кажанова. До 
рожчою тоді здається й 
трудоза книжка — путівка 
з життя, одержана з ру<- 
людєй, якими пишається 
колектив фабрики.

Н. ХОРОШЕНКО, 
секретар комітету ком
сомолу головного під
приємства Кіровоград
ського виробничого 
швейного об’єднання.

«НП» виникають внаслідок 
неправильних, помилкових 
дій водіїв або пішоходів. 
Тому особливо широко 
буде розгорнуто пропа
ганду правил дорожнього 
руху та безпечних прийо
мів керування транспорт
ними засобами.

Тепер з усіх республі
ках, краях та областях пар
тійні і радянські органи 
створили штаби по прове
денню Всесоюзного огля
ду безпеки дорожнього 
руху.

(Кор. ТАРС).

ЛІДІЯ ПОДЄНЄЖНА —НАЙМОЛОДША З ПРС>>» 
ДДВДІВ КНИЖКОВОГО МАГАЗИНІ» № і» м. КН’О- 

ТА КОМСОМОЛКА ОБСЛУГОВУЄ ПО- 
‘ПОЧЕРКОМ* ДОСВІДЧЕНИХ, ЗНАЮ

ЧИХ СВОЮ СПРАВУ ФАХІВЦІВ.

Фото М. ГЕРИАВСЬКОГО.

НА СТАРТ, 
ЮН АРМІЙЦІ 
«ЗІРНИЦІ»!

Цими ДНЯМ!! В обкомі 
ЛКСМУ відбулося засі
дання обласною штабу 
Всесоюзної піонерської 
Військово-спортивної гри 
«Зірниця», в якому взяли 
учасіь начальники panutt- 
них і міських штаоїв. по
ставники піонерів і школя
рів обговорили ХІД ПІДГО
ТОВКИ іон ар мінських заго
нів до обласного фіналу. 
ЩО відбудеться в міси т\і- 
ровограді 23—20 травня. 
Взяти участь у ньому —■ 
велика честь для кожного 
юнармійед, для кожного 
піонерського загону, D об
ласному центрі зоерусься 
країні з кращих: 6 загонів 
по 25 "’оиеР,в У кожному.

До Дня Перемоги над 
німецьким Фашизмом в 
усіх піонерських дружи

нах. районах 1 містах об
ласті проведено змаїанни 
юнармійців, що входять до 
програми гри «оірннця»- 
14—15 травня в мінах 
Гайзоропі, долинськш, 
Ііовомиргороді, Кірово
граді, Олександри і ьвіт- 
ловодську відоудуться зо
нальні обласні змагання 
юнармінських загонів, пе
реможці ЯКИХ І Візьмуть 
участь в обласному фіналі 
військово-спортивної гри 
«Зірниця». Цікавою, наси
ченою буде його програма: 
урочисте відкриття на пло
щі імені С. М. Кірова, 
огляд строю і пісні, зма
гання З КХ ЛЬОВОЇ стрільби І 
цивільної оборони, за 
іопармійсі.кими сік шал 
костями і нормативам» 
комплексу ГІЮ.

П. ВАНЯШЮП, 
член обласного іитаоу 
Всесоюзної піонерської 
військово - спортшмші 
гря «Зірниця».
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ЕМЛ€. певно, такої людп- 
*• нн. у котрої не було 5 
особливого, значу того дьч. 
Пам'ять кожного з нас надов
го, а часом і на все життя 
вбирає ті лхн. Вони передаю
ться з літа в літо, з покоління 
в покоління. Частіше успадко
вуються радісні події. Це й 
природно, бо людина одвічно 
тягнеться до світлих днів, 
прагне гвільннтнся від тяжких 
споминів минулого, хоче ба
чити майбуття прекраснішим.

Та в події-ранн, які неспро
можний заюїтн плин часу. Во
ни щодня наповнюють нашу 
пам'ять новими сторінками. Бо 
пам’ять — незгасна. Вона зав
жди облагороджує людину. 
Облагороджуй тому, що по
дії, проростаючи крізь товщу 
віків дістають правильні, до
стовірні витлумачення. Справ
джується давня істина: час — 
вірний суддя. Заразом час по
мітно прискорює свій біг. Як
що умовно зіставити епохи, то 
те, на що історія з сиву дав
нину виділяла століття, нині 
перебігає впродовж років. У 
наростаючому шаленстві часу 
важливо не загубитися, не 
розтратитися. Зрілість, ціле
спрямованість сьогодні важать 
чи не більше, ніж старанність 
і працелюбство. інакше-бо 
існує загроза, як кажуть у на
роді, товкти воду в ступі. А це 
породжує байдужість, безна
дію. Останнє ж у сьогоденні— 
річ недопустима. Марно нама
гатися знайти в ньому заслін 
од нагальних проблем віку. То 
все одно, що відганяти дощ 
батогом.

Це — не ліричний вступ. Ці 
думки виникли «у прямій від
повідності» з баченим на екра
ні. «Ати-бати, йшли солда
ти. .» — картина народного 
артиста УРСР Леоніда Вико
ва, створена ня кіностудії іме
ні Олександра Довженка. Ни
ні вона кожним сеансом зби
рає повний зал нашого «Ком
сомольця».

Точиться суперечка про зрі
лість молодості. Одні від
стоюють націях ровесників з 
минулих століть, беручи у 
спільники Шексціра. Прига
дуєте, скільки років мали Ро- 
мео і, тим паче, Джульєтта?

йБивяанмимасвдваамванві

З епюр
року

Друї!, вживаючи термін «ак- 
нїи.ТЛЦ1>,>' РатУють за ни
нішню юнь. С її треті...

Вихідним мотивом «ранньої 
дорослості» поіиачають зде
більшого вік. У скільки років 
син чи дочка вперше принесе 
власну зарплату?.. Чи скоро 
оатькн діждуться слова про 
одруження?.. Коли, зрештою, 
молоде подружжя заявить 
про свою самостійність не 
тільки бажанням мати дити
ну, а іі матеріальною підмо
гою старшим-*.. Та фільм, за
кликаючи глядача до спів
участі, розв’язує ці проблеми 
інакше. Авторові цих рядків 
випала нагода спостерігати 
аудиторію, яка після закінчен
ня кінокартини залишала зал. 
Вразила — чесне слово, вра
зила! — якась внутрішня зосе
редженість, глибока задума 
на обличчях глядачів. Це 
наштовхнуло на думку прийти- 
до о Комсомольця» вдруге пе
ред виходом відвідувачів. По
тім потягло ще раз. Люди 
йшли — ні, не пригнічені — 
пробуджені, схвильовані, мов
чазні. Я наважився зупинити 
кількох дівчат і хлопця. Спи
тав про фільм. Одна з дівчат
ширше відкрила вологі очі, 
набрала повітря, аби щось 
промовити, і... зітхнула. її су
сідка, жвавіша, русява, відпо
віла за всіх:

— Не розкажеш одразу.
Хлопець кивнув на знак зго

ди і додав:
— Такни фільм треба диви

тися кожному. Я прийду ще- 
раз.

Тоді мені пригадалася дум
ка з іншого фільму: «Настав 
колись рубіж, можливо, на
віть наприкінці життя, коли 
людину охоплює нездоланне 
бажання озирнутися назад, иа 
прожите». А що коли розпла
титися нічим і ніяк? Засвітив 
цю ідею Папка Корчагіи. Па
м’ятаєте: «...Щоб. умираючи, 
міг ска іатн; все життя і всі 
сили було віддачо найпрекрас- 
нішому у світі — боротьбі за 
визволення людства»?

Які ж руїції вікопомних 
подвигів, безсмертя?

Відповідь на це висвітлить 
для нас багато істин, над яки
ми замислюємося щодня. Ми

ЛІX Т А РІ
НАШОЇ 
II А М’ЯТ І
• «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ

СОЛДАТИ...» — ФІЛЬМ
ПРО МУЖНІСТЬ

знаємо, скільки років було 
Миколі Щорсу, котрий коман
дував полком, пам’ятаємо, як 
мудро з пристрастю патріота- 
комупіста він дав відсіч по
сланцям німецьких окупантів, 
що розраховували на брудну 
кабальну угоду. А скільки ліг 
мав Аркадій Гайдар, коли 
очолив полк? Не вірнться, що 
шістнадцять...

Є рядки:
Когда страна быть 

прикажет героем, 
У нас героем становятся 

любой.
От тільки їх іноді пробують 

«пристосувати до обставин 
часу», мовляв, у нас сьогодні 
ніде себе показати чи. пак, 
виявити піде продемонструва
ти свою віддачу. Так? Ось ко 
ли виникне потреба...

«Атп-батн, йшли солдати...» 
не тільки дає відповіді, .на 
життєві питання, що повсякчас 
хвилюють усіх чесних людей 
планети, а її струшує нашу 
громадянську совість, звіряє 
синівську відданість перед 
країиою-матір’їо. Які ми сьо
годні? Чим «мислимо, дихає
мо, боремось і живем»? Якщо 
хтось прийде в кінозал із дум
кою, що йому «прокрутять» 
уривок війки, — той глибоко 
помиляться і вже задовго до 
кіпця каріини іюдумкн ви
знає це.

Вісімнадцять хлопців ком
сомольського взводу. Вісім

надцять гарячнк сердець І 
стільки ж характерів — м’я
ких, крутих, «тугоплавких»... 
А супроти їхньої ніжності і 
любові постали вісімнадцять 
сталевих потвор. Як творити 
кінокартину, аби цей жахли
вий і водночас священний 
герць не став тільки кадрами 
пригодницького бойовика? 
Після осяїнення величі ідеї, 
осмислення подій фільму 
масш право сказати: так, як 
це вдалося авторам попої ко
льорової кінорозповіді про 
безсмертя. Це право заслужив 
увесь творчий ансамбль мит
ців. зайнятих у роботі над кі
нострічкою. Ми, молоді кіро- 
впградці, повинні бути вдяч
ними й тим людям, хто по
дбав про те, аби фільм 8-а- 
йшив на екран «Комсомоль
ця» напередодні 32-ї річниці 
перемоги радянського народу 
над фашизмом у Великій Віт
чизняній війні.

Тепер залишається остаточ
но з’ясувати разом з нашим 
молодим сучасником ровесни
ком тих вісімнадцяти героїв, 
у чому ж полягає справжній 
подвиг, де його витоки, чи 
треба готувати себе до подви
гу, чи можна здійснити його 
зненацька, «при погребі».

Глядач пам'ятає, як не ща
дили себе комсомольці, че
каючи відправхи на фронт Не 
обходилось і без каверз. До 
того ж ущипливий дотепник і

веселун Сняткін щоразу «під
ливав масла у вогонь». Зал 
розгонисто ІІ щиро СМІЄТЬСЯ з 
кожної витівки на екрані. Ко
медійне обдарування Леоніда 
Бнкова підкоряє навіть стри
маних, І а, певно, нікому не 
спаде па думку, що той гарт, 
котрий ВИЯВИВСЯ МІЦНІШИМ від 
броні фашистських «тигрів» 
викувався за короткий період 
занять у взводі. Жорстока 
війна відіпрала не тільки міль
йони життів. Сувора пора 
скорочувала дитинство І 
юність, ведучи недорослих, 
мов по гострому лезу, до най
тяжчих випробувань. Проте 
зсрна_ витримки | мужності, 
палкої любові і відданості 
Вітчизні сіялися Жовтневою 
зорею, найвс.іичіїішою Рево
люцією, яка облагороджує по
мисли героїв, нашу пам’ять. 
«Аіп-бати, йшли солдати...» — 
цю пісню співає .інтеркаціо 
пальний півод — люди, вихо
вані в різних куточках нашої 
неосяжної Батьківщини, про
йняті єдиною вірою у правоту 
і непоборність Країни Рад.

Чи усвідомлюєш ти. юначе, 
що могло б статися, якби 
хтось із них злякався, відсту
пив. якби нони непробивним 
заслоном не перепинили шлях 
гітлерівським танкам? Уявля
єш всенародний подвиг беї 
Матросова і папфіловців, без 
стійких захисників Бреста і 
Ленінграда, без героїчної обо

рони Севастополя 1 кровопро
литної борні на Волзі?

Міі виростаємо легко, щас
ливо. Наша доля не потьма
рена пожежами. Ми не маємо 
права бути поганими. Випле- 
каїїі у мріях героїв-батьків, 
благословенні новою, вільною 
добою, ми не маємо права бу
ти ницими! Сказав поет:

І рости, і діяти нам треба 
Так, щоб а а: гриміло

з краю в край.
То до тебе, ровеснику, по

лум’яні слова.
У фільмі Л. Бнкова иащад 

кіі гідні тих героїв, котрі ста
ли легендою для живих. При
знайтесь: ви мимоволі пройня 
лися захопленням і повагою 
до дітей війни — піші дорос
лих красивих, освічених і 
мужніх. їх усіх єднає та обла
городжує пам’ять. Вони жи
вуть заповітами батьків, жи
вуть так. щоб, як сказав один 
із героїв фільму, коли настає 
останнії мить людини, одна 
вона могла усміхатися, а всі 
Інші плакали. Слова ці зву
чать символічно, наповнюючи 
думку пророчим змістом люд
ської величі.

Ще різ замислись, друже:’ 
який шлях до тієї величі, до 
безсмертя?..

А. НЕЧИТАЙЛО.

Н а ф о г о: кадр із кіно
фільму «Ати-баті», йшли сол
дати*.

ГРАНІ МОРАЛІ

лем» МЗОТИЮТІСЯ ДВОЄ?
Шіст надця гирічна дівчина в листі до редакції 

ро-зповіла про. свої перші почуття до хлопця, про 
матір, яка не хоче її зрозуміти. Все закономірно: 
кохання, батьки і діти... Що тут-порадиш? Ми по
просили досвідченого педагога, аби він підготував 
Зої, наскільки це можливо в такій ситуації, пораду- 
від негідь...

Але через деякий час одержали ще кілька листів, 
які змусили нас подивитися иа проблему, постав
лену Зоєю П., з іншого боку.

Прочитайте ці три короткі історії. В першій —• 
під загрозою чисте, юнацьке кохання, в другій — 
ось-ось зруйнується сім’я, в третій — сім'я вже 
розпалася...

НеВ'Ясе справді у кожного з героїв оцих, коротких 
розповідей таке безнадійне становище?

Не розуміє
мене мати...

Мені 16 років, я вчуся в 
дев'ятому класі однієї з 
кіровоградських шкіл. Ду
же кохаю одного хлопця, 
і він мене теж. Про це ді
зналися мої батьки і кате
горично заявили: «Навіщо 
він тобі? Ти у нас єдина, і 
ми хочемо для тебе кра
щого, ніж він. Ти з куль
турної сім і, твій батько — 
офіцер, мати ;— лікар, 
а його ба.ьки праиююто 
на «Червоній зірці». Доню, 
схаменися! Тобі потрібен 
не такий хлопець».

Тепер мама щодня про 
це нагадує...

Що ж мені робити? Як 
я можу довести мамі, що 
у нас із хлопцем — щирі 
стосунки? Чи, може, вона 
не вірить у таке раннє 
кохання?..

Зоя П.

Кому ж він пара?
Нещодавно я зустрілася 

з однокурсницею. Ми не 
бачилися з нею 38 років. 
Вона вже на заслуженому 
відпочинку, живе з єди
ним сином, невісткою та 
п’ятирічним онуком.

Моя знайома зневажає 
невістку тільки тому, що 
та не має вищої освіти. На
віть, як я зрозуміла з на
шої розмови, рада була б, 
якби син залишив сім’ю. 
Вважає, що син помилив
ся, одружуючись, і невіст
ка йому зовсім не пара: 
він — дипломований спе
ціаліст, а зона — робіт
ниця...

А скільки у нас героїнь-

робітниць! Вони і депутати 
Рад, і досвідчені настав
ниці, і відомі новатори 
праці. Ними пишаються, з 
них беруть приклад.

Звісно, однодумців у 
моєї знайомої не так і ба
гато. Але всі вони руйну
ють сім’ї...

У мене було троє дітей, 
а тепер стало шестеро: 
зятя вважаю сином, невіс
ток — дочками.

Хоч і бувають у моїх ді
тей непорозуміння, та я 
намагаюся допомогти їм 
розібратися, аби з сім як 
був мир і згода. І Д/же 
приємно чути від них теп
ле слово «мама».

О. Сергієнко.

Сергій, Наталка 
і свекруха

Після зміни Сергій зав
жди чекав Наталку біля 
прохідної. Утоптав стежи
ну й до гуртожитку, де 
проживала дівчина. А коли 
в їхніх почуттях установи
лася взаємна рівновага, 
він запропонував одружи
тися.

Готувалися до весілля. 
Для Івана Пилиповича та 
Олени Михайлівни це бу
ла не рядова подія — від
давали першу дочку.

Неспокійні дні настали і для 
самої Наталки. їй. як і кож
ній нареченій, хотілося бути в 
день свята найкращою. Обмір
ковувала з подругами, як по
шити весільне плаття. яку 
фату вибрати... Словом, ве
сільні турботи.

Все менп'в часу залишалося 
до того дня, коли їх — зако
ханих і щасливих — назвуть 
чоловіком і дружиною.

Незадовго до весілля Серия 
раптом перестав заходити в 
цех. не чека» Наталки, як

завжди, біля прохідної — віа- 
іалі уникав зустрічі. Дівчина 
не могла збагнути, що ж ста
лася.

Все ж зустрілися, але роз
мови не клеїлась.

— Я передумав одружува
тись...

В очах Наталки потемніло...
Наступного ж дня поїхала 

в село додому Та про що ю- 
г.орігти батькам, подругам, од
носельчанам. запрошеним на 
весілля? Як же це .могло тра
питись? Адже все було так 
добре... Раптом майнула до
гадка: «Мати. Сергієва мати. 
Вона завжди якось спідлоба 
дивилась на мене, єхидно по
сміхалася. коли у мене щось 
не виходило...»

Першим же автобусом по
вернулася до міста. щоб 
устигну і н на роботу.

Біля прохідної на неї че
кав Сергій.

— Пробач... Не хвилюй
ся. Ми одружимося... Все 
буде гаразд, — говорив 
незлад.

Тривожні думки зідразу 
стали якимись далекими, 
нереальними. «От і все, от 
і добре. Все минулося», — 
радо міркувала дівчина...- 

І ось вони, оточені ве
сільними дружками, підні
маються сходами загсу. 
А звідти дужі руки Сергія 
несуть Наталку до заквіт
чаної машини.

На цьому можна було б 
і закінчити цю історію, як
би вона мала щасливий кі
нець...

З перших же днів свекруха 
скоса зиркала на невістку, 
певдоволено бурчала до сина. 
Сергій намагався не помічати 
цього, захищав Наталку від 
несправедливих докорів. Тоді 
та зідверчо сказала синові;

— І де ти її викопав? Бона 
тобі зовсім не пара! Не сучас
на. Я все зроблю, аби їй не 
був з нею. Ну. одружився, 
щоб авторитет їй не підірва
ти .. Чи не досить? Як про ме
не, то не варто було іі цього 
робити. ,

У народі кажуть: «Крап
ля довбає камінь не тим, 
що вона сильна, а тим, що 
вона часто падає». Отак 
дійшло й до розлучення. 
«Любляча» мати «врятува
ла» сина від несучасноі» 
дружини. Сліпа материн
ська любов позбавила си
на щастя, зруйнувала мо
лоду сім’ю, не давши їй 
зміцніти...

...Інколи в кінці робочо
го дня неподалік завод
ської прохідної можна по
мітити юнака років двадця
ти п’яти. Це — Сергій. За 
порадою матері він роз
рахувався із заводу, щоб 
навіть не зустрічати ко
лишньої дружини...

Та його приводить сюди 
бажання хоч крадькома 
побачити Наталку...

Л. КОВАЛЕНКО».

З

КРІМ ПРОФЕ
СІЙНИХ ЗНАНЬ. 
МЕДИЧНІЙ СЕ
СТРІ НЕОБХІД
НІ ВИСОКА ДУ
ШЕВНА КУЛЬ
ТУРА, ЛЮБОВ 
ДО ЛЮДЕН. 
ДОБРОТА НЕ 
ТІЛЬКИ ДО 
ХВОРОГО ВЗА
ГАЛІ. А ЗОКРЕ
МА ДО КОЖНОЇ 
ЛЮДИНИ. ЯКА 
СПОДІВАЄТЬСЯ 
ПО ДОПОМОГУ. 
УВАГА. ЧУЙ
НІСТЬ. ВИТРИМ
КА - ВСЕ ЦЕ 
ХАРАКТЕРНЕ И 
ДЛЯ ВАЛЕНТИ
НИ ТКАЧЕНКО. 
МЕДСЕ С Т Р П 
ЛОРВІДДІЛ Е Н- 
ІіЯ ОБЛАСНОЇ 
ЛІКАРНІ.

Фото
В. КОВПАКА.

ЬгбоіС
ЙДЕ ОБЛАСНИЙ
ОГЛЯД КОЛЕКТИВІВ 
ФІЗКУЛЬТУРИ
ПО ВПРОВАДЖЕННЮ 
КОМПЛЕКСУ гпо

ЗА ВЛАСНИМ
БАЖАННЯМ

ЯШМ

Про цей колектив фіз 
культури ми вже повідом
ляли. З «Молодому кому
нарі» за 12 березня ни
нішнього року голова зав
кому профспілки Світпо- 
водського заводу чистих 
металів В. Машко розпо
вів, як молоді виробнич
ники підприємства підви
щують свій фізичний гарт, 
як удосконалюють спор
тивну майстерність.

У дні обласного огляду ко
лективів фізкультури світло- 
водці ще більш активізували 
свою роботу по впровадженню 
комплексу ГПО Велику увагу 
вони приділяють пропаганді 
фізкультури і спорту дбають 
про будівництво спортивних 
споруд і їх експлуатацію. До 
послуг робітників — спортив
ний комплекс: стадіон, два 
ігрових зали, плавальний ба
сейн, шахово-шашковий клуб, 
тренувальні майданчики, зал 
для важкоатлетів, легкоатле
тичні сектори. Цікаво тут 
пройшов місячник ГПО. три
вають старі и з багатоборства 
ГПО на призи «Комсомоль
ской правды».

Нині в колективі налічується 
2119 значківців ГПО, 90(1 ви
робничників готуються до за
ліку з фізичної та військово- 
техиічної підготовки. У 27 
спортивних секціях — 533 роз
рядники. Тільки в першому 
кварталі цього року їх збіль
шилось на 94.

Представники колекти 
вів фізкультури непогано 
виступали на обласних та 
республіканських змаган
нях, зокрема юні плавці 
заводу захищали честь об
ласної ради товариства 
«Авангард» на Других мо
лодіжних іграх УРСР у 
місті Ялті. Слюсар Володи
мир Ковязін, майстер Вік 
тор Кузнецов, вимірюваль- 
ниці Раїса Беляева та Ма
рія Грищенко, електро
слюсар Сергій Пахомкіп, 
апаратник Григорій Янен 
ко, складальниця Наталка 
Стрясеним — чемпіони ко
лективу з багатоборства

ГІІО, вони в складі збір
них команд міста і облас
ті, учасники республікан
ських змагань.

Жюрі огляду, проаналі
зувавши всі ці показники, 
вирішило присудити кубок 
«Молодого комунара» за 
перший квартал року са
ме цьому колективові фіз
культури.

Серед представлених — кра
їні колекгиви фізкультури: 
Лерегонівської середньої НІКО
ЛИ Головаиівського району. 
Устіїпівськоіо районного об’єд
нання «Сільгосптехніка» кол
госпу імені Димитрова Віль- 
шапеького району, Успенської 
середньої школи Онуфріїи- 
ського району, Новоукраїи- 
ського цукрозаводу, середньої 
школи № 5 м, Кіровограда, за
воду «Червона зірка», серед
ньої шкали № і м. Гайворона, 
колгоспу «Родина» Ульянов
ського району. колгоспу 
«Дружба» Добропеличкінсько
го району, колгоспу «Заповіт 
Леніна» Знам’янського райо
ну, Новомнргородської серед
ньої школи № І. колгоспу іме
ні Ульянова Повгородківсько- 
го району, Олександрійської 
середньої інколи № 2 Олек
са пдрівськсго району, яол' 
госну імені Фрунзе Олександ
рійського району.

Не подали матеріалів нА 
конкурс Кіровоградський 
райком ЛКСМУ, Кіров- 
ський райком ЛКСМУ міс
та Кіровограда, Бобри- 
нецький, Долинський, Ма- 
ловисківський, Нозоархан- 
гельСький райкоми ЛКСМУ.

Редактор М. УСПАЛЕНК^
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Полтавський інженерно- 
будівельний інститут
оголошує прийом студентів

на перший курс денної, вечірньої іа з точної форм 
навчання на 1977—1978 навчальний рік.

Стаціонарні факультети мають спеціальності: архі
тектура, промислове й цивільне будівництво, сіль
ськогосподарське будівництво, теплогазопостачання 
і вентиляція водопостачання і кана іізація.

Загальчотехнічний та заочний факультети готують 
без відриву від виробництва фахівців по групах спе
ціальностей; промислове й цивільне будівництво, 
теплогазопостачання і вентиляція, водопостачання і 
каналізація, енергетика, машинобудування і приладо
будування, електронна техніка, радіотехніка, техно
логія промислових товаоів, транспорт, економіка.

Приймання заяв: на загальнотехнічний і заочний 
факультети — з 70 квітня по 31 липня, на стаціонарні 
факультети — з 20 червня по 31 липня.

Вступні екзамени: на загальнотехнічний і заочний 
факультети — з 15 травня по 20 серпня, на стаціо
нарні факультети — з 1 по 20 серпня.

Заяви подавати на ім'я ректора інституту на адре
су: 314601, м. Полтава, Першотравнепий проспект, 24, 
Інженерно-будівельний інститут, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.

Олександрійський 
ра дгос п-тех н і к у м

ОГОЛОШУЄ І1РИЙОЛІ УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Львівський
поліграфічний технікум

Полтавський 
електротехнічний технікум
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

на 1977—1978 навчальний рік

на 1-й курс денного відділу (на базі восьмирічної 
школи) па спеціальності: промислове й цивільне бу
дівництво, санітарно-технічне обладнання будівель" 
(спеціалізація «Вентиляція і кондиціювання повіт
ря») , електромашинобудування, електроосвітлюваль
ні прилади і устаткування, електрообладнання про
мислових підприємств і устаткування;

•на 2-й курс цього ж "відділу (на базі середньої 
школи) на спеціальності: електромашинобудування, 
електроосвітлювальні прилади і устаткування, про
мислове й цивільне будівництво, електрообладнання 
промислових підприємств і устаткування;

на 2-й курс вечірнього відділу (на базі середньої 
школи) па спеціальності: електромашинобудування, 
обробка металів різанням, електроосвітлювальні при
лади і устаткування;

на 3-й курс заочного відділу (па базі середньої 
ірколн) па спеціальності: електрообладнання промис
лових підприємств і устаткування, електроосвітлю
вальні прилади і устаткування, промислове й цивіль
не будівництво.

Приймання заяв і вступні екзамени згідно з довід
ником для вступників до середніх спеціальних на
вчальних закладів.

Звертатися на адресу: м. Полтава, вул. Пушкіна, 
82-а, електротехнічний технікум. Телефони: 7-29-53, 
7-28-81.

ДИРЕКЦІЯ.

на стаціонарний відділ 
(спеціальності: «Зоотех
нія» і «Ветеринарія»),

на заочний відділ (спе
ціальність «Зоотехнія»),

Технікум готує зоотехні
ків та ветеринарних фельд
шерів для роботи в кол
госпах, радгоспах, на 
племзаводах, у племгоспс- 
дарствах, на державних 
станціях по племінній 
справі, станціях штучного 

§ осіменіння, станціях по 
в боротьбі з хворобами 

сільськогосподарських тва
рин.

Крім основної кваліфі
кації, кожному випускни
кові стаціонарного й заоч- 

• ного відділів присвоюють 
п додаткові кваліфікації шо

фера, техніка по штучно- 
0 му осіменінню сільсько

господарських тварин, ме
ханізатора тваринницьких 
ферм.

На перший курс стаціо
нарного зоотехнічного й 
ветеринарного і 1-й курс 
заочного зоотехнічного 
відділень приймають осіб, 
що мають освіту за 8—9 
класів; па 2-й курс стаціо
нарного зоотехнічного від
ділення — осіб, що мають 
середню освіту; на 2-й 
курс стаціонарного відді
лення зоотехніків-органі- 
заторЇЕ — осіб, що мають 
середню освіту, стаж ро
боти не менше трьох років 
та направлення з колгоспів 
і радгоспів; на 3-й курс за
очного зоотехнічного відді
лення — осіб, що мають 
атестат про середню ос
віту.

Строк навчаипя: па ста
ціонарному відділі —- З 
роки і 6 місяців (па базі 
неповної середньої шко
ли), 2 роки і 6 місяців (па 
базі середньої школи); па 
заочному відділі — 2 роки 
і 6 місяців (па базі серед
ньої школи), 4 роки і 6 мі
сяців (па базі неповної се
редньої школи).

Заяви приймають! па

стаціонар —- на базі не
певної середньої школи —
3 1 червня по 1 серпня,на 
базі середньої школи — з 
1 червня по 15 серпня; на 
заочний відділ — з 1 черв
ня по 1 грудня 1977 року.

Вступники подають за
яву, атестат про середню 
освіту (в оригіналі) чи сві
доцтво про восьмирічну 
освіту, довідку про стач 
здоров'я (форма № -286),
4 фотокартки (3X4), пра
цюючі, крім того, — ви
писку з трудової книжки, 
командировані на навчан
ня підприємствами, кол
госпами і радгоспами — 
направлення за єдиною 
формою.

Вступні екзамени: па 
стаціонарному відділі — з 
1 по 20 серпня, на заочно
му — з 31 серпня по 20 
грудня 1977 року.

Екзамени з таких пред
метів: на перший курс — 
з української або росій
ської мови (диктант), ма
тематики (усно); па 2-й 
курс стаціонарного і 3-й 
курс заочного відділів — 
з української або росій
ської мови і літератури 
(твір), хімії (усно).

На.заняття слід прибути 
на виклик технікуму.

Початок навчання: на 
стаціонарному відділі з 
І вересня 1977 року, на 
заочному — з 2 січня 1978 
року.

Учнів стаціонарного від
ділу забезпечують стипен
дією та гуртожитком на 
загальних підставах.

При закладі працює 
їдальня.

Для підготовки до вступ
них екзаменів організова
но платні підготовчі курси. 
Курси працюють з 15 лип
ня 1977 року.

Заяви надсилати па ад
ресу: 317900, м. Олександ
рія Кіровоградської об
ласті, вул. Діброви, 85, 
радгосп-техиікум.

ДИРЕКЦІЯ.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Стаціонарний відділ готує:
на базі восьмирічної школи — 
техніків-технологів складального виробництва, 
техніків-технологів високого друку, 
техніків-технологів плоского друку.
на базі середньої школи — ....
техніків-механіків по експлуатації поліграфічних

мешин та устаткування,
бухгалтерів для роботи на поліграфічних підпри

ємствах.
Заочний відділ готує:
на базі середньої школи —
техніків-технологів складального виробництва, 
техніків-технологів високого друку, 
техніків-технологів плоского друку,
техніків-технологів палітурно-брошурувального ви

робництва,
бухгалтерів для роботи на поліграфічних підпри

ємствах.
Вступні екзамени:
на базі восьмирічної школи — з української або 

російської мови (диктант), математики (усно);
иа базі середньої школи — з української або ро

сійської мови і літератури (твір), математики (усно).
Вступники подають заяву, свідоцтво про освіту (в 

оригіналі), медичну довідку (форма № 286), чотири 
фотокартки (3X4).

Приймання заяв па стаціонарний відділ:
на базі восьмирічної школи — з 1 червня по 31

липня;
иа базі середньої школи — з 1 червня но 14 серпня. 
Па заочний відділ — по 14 серпня.
Вступні екзамени:
На стаціонарному відділі:
па базі восьмирічної школи —-зі по 20 серпня;
на базі середньої школи — з 1 по 21 серпня.
На заочному відділі: з 10 по 20 червня, з 10 по 20 

липня, з 10 по 20 серпня.
Адреса технікуму: 290004, м. ЛьвІв-4, пл. Радян- 

СЬК3’ ДИРЕКЦІЯ-

Одночасно спеціальність і середня освіта
Миколаївське середнє профтехучилище А«> 11

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Кіровоградське професійне 
торговельне училище

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
УЧНІВ НА 1977—1978
НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
продавець продовольчих і промислових товарів (пл 

базі 8 і 10 класів), .
касир продовольчих і промислових товарів (па ба

зі 10 класів).
Приймання документів — з 15 травня по 31 серпня.
Строк навчання: на базі 8 класів —- 2 роки; на ба

зі 10 класів — 1 рік.
До заяви па ім’я директора вступники додають 

атестат або свідоцтво про закінчення школи (оригі
нал). свідоцтво про народження (копія), довідку про 
стан здоров'я (форма № 286). довідку з місця про
живання. 4 фотокартки (розмір 3X4 см).

Учнів приймають без екзаменів. Особи, зараховані 
до училища, одержують стипендію в розмірі 32 крб., 
а воїни, звільнені в запас, — 60 крб. на місяць.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Васплнни, ". 
Телефони: 4-14-83, 4-14-85.

ДИРЕКЦІЯ.

на такі спеціальності (приймають юнаків і дівчат):
на базі 8 класів — токар, фрезерувальник, слюсар- 

ремонтник, слюсар механоскладальних робіт, електро
монтер по експлуатації електроустаткування. Строк 
Невчення — 3 роки. Випускникам видають диплом про 
середню освіту і присвоюють 3-й розряд за спеціаль
ністю;

на базі 10 класів — токар, слюсар механоскладаль
них робіт, електромонтер по експлуатації електроус
таткування. Строк навчання — 1 рік. Випускникам га
рантують середньомісячну заробітну плату в розмірі 
150—170 карбованців.

Ті, що сніться три роки, перебувають на повному 
державному забезпеченні. Ті, що вчаться один рік, 
одержують стипендію в розмірі ЗО карбованців на мі
сяць. А учні, що вчаться на «добре» і «відмінно», 
одержують на 15—25 процентів підвищену стипендію.

Юнаків забезпечують гуртожитком.
Усі учні одержують 33 проценти від сум, зароблених 

під час Еирсбничої практики. Тим, що вчаться три ро
ни, надають відстрочку від призову в Радянську Армію 
иа 4 роки. Випускникам надають право переважного 
зарахування до військових училищ і вищих учбових 
закладів СРСР.

В училищі набирають спеціалізовані спортивні групи: 
боксери, берці.

У закладі працюють секції футболу, волейболу, бас
кетболу, боротьби, боксу, настільного тенісу, легкої 
атлетики, велосипеда, гуртки художньої самодіяльнос
ті (танцювальний, хоровий, драматичний, циркового 
мистецтва) та електроінструментальний ансамбль.

Училище має бібліотеку, актовий зал на 400 місць, 
спортивний зал. Узимку учні користуються плавальним 
басейном спортивного комплексу.

Зарахування проводиться без екзаменів зразу ж при 
здачі заяви (із зазначенням спеціальності), свідоцтва 
про освіту (оригінал), паспорта чи свідоцтва про на
родження (оригінал), характеристики з місця навчання, 
довідок з місця проживання і про склад сім’ї, медич
ної довідки (фор/ла № 286), 6 фотокарток розміром 
3X4 см.

Документи можна виспати цінним листом, і ви діста
нете виклик на навчання -в училищі.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: 327044, м. Миколаїв( обі.ї. вулиця 

Космонавтів, 66. Телефони: 2-10-81, 2-10-87. Трамваї 
№№ 7, 9. Автобуси №№ 10, 12. 18.

ДИРЕКЦІЯ УЧИЛИЩА.

Профтехучилище
Кіровоградського м’ясокомбінату

Ф) Наша адреса і телефони
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУ В АР» — 
орган Кировоградскою обкома 

ЛКСМУ, г, Кировоград. 
Газета печатается 

на украинском языке.

316050. ГСП, Кіровоград 50, суп, Луначареького, 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.

ЬК 16997в Обсяг 0,5 друк, арк, Індекс

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

поліграфії і книжкоаої торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ ’
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Приймають юнаків і дівчат віком 16 років І стар
ших з освітою не нижче 8 класів.

Строк навчання — 1 рік.
Прийняті перебувають па повному державному за

безпеченні, одержують триразове харчування, обмун
дирування, стипендію і квартирні в розмірі 3 карбо
ванців на місяць. Наприкінці 1977 року буде здано 
в експлуатацію гуртожиток для учнів. .

У період , проходження виробничої практики учням 
видають спецодяг, за роботи, викопані ними в цей 
час, виплачують 33 проценти від заробленої суми.

Час навчання зараховується в трудовий стаж.
Училище гогуе операторів по первинній переробці 

тві-рин, сбвалювальникі’в і жиловиків м’яса, форму
вальників ковбасних виробів, виготовлювачів нату
ральної кишкової оболонки, оброблювачів тушок 
кролів і птиці.

Випускників нлпоавляють на роботу за спеціаль
ністю на підприємства Кіровоградського виробничо
го об’єднання м’ясної промисловості.

При училищі є філіал вечірньої школи.
Вступники подають па ім’я директора училища 

заяву, свідоцтво про народження, свідоцтво про осві
ту, довідки з місця проживання і про склад сім’ї, ха
рактеристику, медичну довідку (форма № 286), 4 фо- 
тскарткіі розміром 3X4 см. Паспорт пред’являють 
особисто.

Приймання документів — щодня, крім неділі, по 
25 серпня.

Звертатися па адресу: 316100, м. Кіровоград, Обоз- 
нівське шосе, м’ясокомбінат, профтехучилище. Теле
фон 6-70-3 30, *

ДИРЕКЦІЯ.
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