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комсомолу^

«Обов’язок і справа честі кожного здатного до праці 
громадянина СРСР — сумлінна праця в обоанін ним га
лузі суспільно корисної діяльності, суворе додержання 
трудової і виробничої дисципліни».

(З проекту нової Конституції Союзу Ра
дянських Соціалістичних Республік).

ДО УДАЧ МОЖНА
ЗВИКНУТИ ;хя"ото
Q АП/110ЩІ ІШ очі — і здасться на мить, що ти не в 
** заводському цеху, а десі на лісовій галявині, де на

поєні з;к паморочливо вахне нідг.ілнм деревом. Але 
асоціації зникають відразу ж. 5.к тільки и суперечку з 
тишею вступає перший столярний гсрегат. Закінчується 
обідня неоерва. Хтось. не дочекавшись отих «нуль-нуль», 
починає роботу. Так уже тут заведено, відчуваєш, іьо

• йдеш ке «іа графіком», що слочітку не той узяв темп, 
і нижчий, — наздоганяй. Тільки з розумом, без гарячко- 
■ пості, бо з отих акуратних штабелів заготовок тут мож- 
! па й с.чроп пальмаги», тобю наробити браку.
; Тут — це значить у столярному цеху деревообробного 

заводу комбіиату «Будіидусірія» облмігхколгоспбуду.
• Два з лишком роки тому замість комбінату на промис

ловій карті нашої області бела бі і) пляма. 1 міжкол
госпні будівельні організації валилися у власному соку. 
Забезпечу! плп себе матеріалами хто як міг. А дефії’пт до- 
у.одилссь «вибивати» навіть у сусідніх областях. Обхо
дилось це вельми недешево. Сьогодні комбінат забезпе
чує не ті.ниш «своїх», а деякою мірою й ссусідіг». Хоча 
ставити крапку щ-з рано; будівництво підприємства в

^^іозналі, завершиться воно наприкінці десятої п’ятиріч
ки. Перспектива — діятимуть п’ять заводів.

А якщо ксіікретніше, то мова про комсомольсько-мо
лодіжну бригаду лінії віконних блоків столярного цеху, 
де бригадиром Анатолій Федотов і грсш омсортом Серий 
Новоселов. Непросто керувати-колективом, у якому пра- 

(Закінчешія на 2-й стор .).
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колій-
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ

Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше іравня» Пет- 
рівського району комбайном «Колос» скосив Т91 гектар, 
намолотив 8611,7 центнера зерна.

Іван НОВАК з кдлгоспу імені Карла Маркса Кірово
градського району («Колос») — 115 гектарів, 6310 цент
нерів.

Володимир БАКУН з колгоспу «Дружба» ПеТоівського 
району («Колос») — 134 гектари, 6160 центнерів.

Ісач МИХАИЛЕНКО з колгоспу «Пуіь Октябоя» Онуср- 
оіівського району («Нива») — 143 гектари, 5893 цент
нери.

Степан СУЛЬЖИК з колгоспу «Україна» Ноагородків- 
ського району («Нива») — 189 гектарів, 5703 центнери.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса Пет- 
рівського району («Колос») — 164 гектари, 5436 цент
нерів.

Олександр КОВАЛИК з колгоспу «Іскра» Новгородків- 
сьчого району («Нива») — 136 гектарів, 5922 центнери.

Любомир ГАИДУЧАК з колгоспу «Росія» Олександрій
ського району («Колос») — 137 гектарів, 5397 центнерів

Володимир КОВАЛЕНКО з колгоспу імені Фрунзе 
Олександрійського району («Нива») — 146 гектарів, 
4925 центнерів.

Микола ІВАНЕНКО з колгоспу імені XX з'їзду КГІРС 
Онуфріївського району («Нива») — 140 гектарів, *877 
центнерів зерна.

ДЕСАНТ 
ТРУДОВИЙ

Старшокласники з піо
нерського табору «Кос
мос», що в Онуфріївсько- 
му районі, висадили тру
довий десант у колгоспі

«Зоря» — 77 хлопчиків і 
дівчаток перекидали сирі 
валки гороху, готуючи їх 
до обмолоту.

? ДАИДАКУЛОВ, 
позаштатний корес
пондент «Молодою 
комунара».

емт Онуфріївна.

О 14 по-доброму заздрив 
*'*’ хлопцям, котрі БИ/.О- 
дипи в степ на «Колосах» 
і «Чивах». І радів, коли у 
них були переможні «са
люти». А у нього старень
кий СК-4, Восьмий рік 
його виводять у гони ме
ханізатори колгоспу «Жов
тень» Ноломиргородсько- 
го району. Тепер же. не 
дев’яте літо, хотіли списа
ти. Але віч, Володя Кизіль, 
який збирався дати ре
корд на кукурудзяній 
плантації, подумав собі: «А 
що, коли й ще один рік 
примусити працювати цю 
машину?».

Пантрував цілу весну,
> вивіряв кожен вузол у 

перші дні червня. І йому 
повірили
байном можна 
корд. Повірив 
собі. У перший 
його приймали
тем у члени КПРС. У пер
ший день 
про свою 
ній ниві.
жнив він

злива, і він ночузл» у міс
течку механізаторів побі
ля пшеничного пану. І с- 
тім, після дсш,у, коли під
сохли валки, в н 
на рекорд, за три 
ДоЕ г.ів змінної 
І знову буе дс-ш.
чекало. І чекає еін. і чека
ли його руки. Еслодя Ки
зіль стояв на 
розі і б<«ие 
скарби своїх 
бачив золото

вийшов 
години 
норми.

А поле

таким kom
mt и на ре- 
і він сам
день жнив 

кіндида- .

степовій де- 
найдорожч» 

односельців, 
пшеничного

колосе. Народжувалась 
його велика дума про ве
ликий хліб. Виходив у ге
ни, знаючи, то він уже 
буде комуністом.

І думає Володя Низігь 
про жнивне поле єесгс ді
да, який теж ішов на ре
корд і має з гектара сто 
пудів житнього зерна. А 
тепер він утроє
щус той рекорд. Радіють 
б его діди, 
заздрощів.

перееи-

жнив він думав 
висоту на Жнив- 
У перший день 
вагесся — була

4ц>т«> В
І М

не знані* и

КОВПАКА.
ГГЛЬМАП А.

КОМСОМОЛЬСЬКА СТРАТЕГІЯ
Із жнивного плану Ульяновського райкому комсомолу: 
«Розробити систему інформації «Гаряча лінія»

2. «Штаб
слухає...»

Розв’язання проблеми 
звелося всього до двох 
телефонних розмов.

— Райком слухає. Пав
люк. Потрібна допомога? 
Чому? Добре, зробимо. 
Знаю, що дефіцит...

Володя швидко натискає 
важіль телефону і нази
рає інший номер.

— «Сільгосптехніка»? Ще 
раз добридень. Будь лас
ка, Денисюка... Валерій, 
райком комсомолу тур

бує. Так, знову заявка. В 
ношоспі імені Шевченка 
«загоряє» комсомольсєїГо- 
молодіжний екіпаж. Іс-з- 
міново потрібен акумуля
тор, а в тракторній по-'« 
що немає. Виручай! Ле
тучки роз’їхалися? Зараз 
висилаю райкомівську ма
шину. Тільки щоб одна но
га тут, друга — там. Мені 
через деі години «Комсо
мольський прожектор» у 
рейд посилати. Так, шофер 
буде знати-... Всього*

Райкомівський «газик» 
зробив коронний віраж на 
повороті і .помчався на 
завдання. Болодя Павлюк, 
перший секретар Ульянов
ського райкому комсомо

лу глянув на годинник. 
Приготування зайняли чо
тири хвилини. Якию в до
розі нічого не станеться, 
через п'ятнадцять будуть 
на місці. Ну а за ремонт
ників можна бути спокій
ним — Денисюк і його 
друзі не підведуть.

Раніше райком дізнавав
ся про поломки кол<байнів 
переважно тоді, коли під
бивати підсумки змагання. 
Зменшився виробіток мо
лодіжного екіпажу — ці
кавились чому. Поломка. 
Допомагати вже нічого — 
усунули. Не ЕИруЧсВ і 
«Комсомольський прожек
тор^ — де набрати «пер
сональних» постів «ИП»

для кажнео агрегату.! А 
рейд .. Територія району— 
понад сімсот неадсаіниж 
кілометрів. Спробуй устеж 
за всім!

— Ні, друзі. — сказав 
перед початком жнив 
заворг райкому Микола 
Стасьом. — без чітке; си
стеми інформації ми й на
далі ппєсти.тим.емося у 
хвості подій Треба зміни
ти ось тут.

Микола накреслив на 
папері схему: «Районний 
штаб «Жниеа-77г. — кол
госпний штаб — жнивую
чий агрегат».

— Мені здається, що 
найелабніша панка — це 
колгоспний ком тет ком
сомолу — райком...

(Закінченії* на 2-й стер.}.
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КОМСОМОЛЬСЬКА 
СТРАТЕГІЯ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.).

Довго обговорювали в 
райкомі жнизний план. По
тім порадилися з комсс- 
/дольським активом. Так 
народилася «гаряча лінія».

Суть її дуже проста. 
Щоранку колгоспні штаби 
«Жнива-/?» передають у 0 райком зведення про те, 
як попрацюзала молодь 
за день, у якому стані тех
ніка, яку культурно-масо
ву роботу проведено в 
полі, заявку на побутове 
обслуговування механіза
торів. У відповідь отриму
ють узагальнену інформа
цію про хід трудового су
перництва в районі та об
ласті, дані диспетчерів — 
коли чекати допомогу. Ну 
а якщо в комсо/дольсько- 
молодіжного екіпажу 
якась поломка, з райкомі 
одразу телефонний дзві
нок.

5-"и ефективна «гаряча 
лінія»?

Ось кілька фактіа із 
«Щоденника жнив Улья
новського райкому ком
сомолу», куди заносять 
усі справи штабістів:

«Комсомольсько - моло
діжний екіпаж Квашука з 
колгоспу «Родина» готує
ться до встановлення ре
корду по намолоту хліба. 
Потрібно дістати комплект 
приводних пасів. Зроб
лено».

«Агіткультбригада Ка- 
м’янокриничанського Бу
динку культури виступила 
перед молоддю з вітан
нями від ветеранів села. 
«На полі, де ви збирає
те, — сказав ведучий, — 
сорок сім років тому було 
прокладено першу колек
тивну борозну. Сьогодні 
ми побували у тих, хто 
організовував наш кол
госп. Вони розповіли...». 
Цікава форма. Повідомити1 -

про неї в ранковому зве
денні колгоспним штабам. 
Рекомендувати всім. Зроб
лено».

«На дорозі між Сабати- 
нівкою та Ульянозко.ю піо
нерський патруль помітив 
втрати зерна. Виставити 
пост «КП». Зроблено».

«Агіїкупьтбригада кол
госпу імені Шевченка 
пропонує обмінятися кон
цертами з культармійцями 
колгоспу імені Щорса. 
Координувати дії. Зроб
лено».

Нині ці записи, зроблені 
нашвидку черговим, вико
ристовують «прожекто
ристи», намічаючи свої 
маршрути, звідси йде ін
формація на сторінки ра
йонної газети «Ленінець;', 
заглядають у «Щоденник» 
заворг райкому партії 
Микола ЛАихайлович Клим- 
чук, літпрацівник Микола 
Редько, інженер управлін
ня сільського господар
ства Віктор Менжинський 
та інші члени районного 
штабу «Жнива-77», виїжд
жаючи в первинні комсо
мольські організації. А 
пізніше «Щоденник» дасть 
матеріал для обговорення 
результатів жнив, для де
тального аналізу робсти 
молоді на збиранні.

...— Ну ось і справили
ся, — сказав ГІавлюк, по
бачивши райкомівський 
газик», що під’їхав. Глянуз 
на годинник: — Година з 
лишком... Непоганої

І, взявши у чергового 
ручку, розмашисто напи
сав у щоденнику: «Полом
ка збирального агрегату 
Михайла Книшука з кол
госпу імені Шевченка. До
ручено зробити ремонт 
комсомольсько - молодіж
ному колективові «Сіль
госптехніки». Зроблено».

0. РАКІН, 
спецкор «(Молодого 
комунара».

ф Гострі сигнали надійшли: 
дрівки, Долинської.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ» 
УЛЬЯНОВСЬКИХ 
комсомольців 

з Олександрії, Олексан-

Молоді женці потребують уваги!

ПРОСТОЮЮТЬ 
КОМБАЙНИ

На сміливий експеримент пішли меха
нізатори колгоспу імені Кірова. Напере
додні жнив господарство отримало по
гни комбайн «Нива». На той час усі екі
пажі було вже укомплектовано і вихо
дило, що нову машину нікому доручити. 
Ось тоді й виникла думка про експери
мент. Досвідчений комбайнер Микола 
Костянтинович Терещенко запросив до 
себе в помічники двох комсомольців — 
Федора Бойка і Володимира Нікулька. 
Втрьох вони працюють із самого почат
ку жнив на двох комбайнах — СК-4 і 
«Нива».

Здавалося б, що експеримент ентузіас
тів підтримають інші служби господар
ства, точніше — подбають про нормальні 
умови їхньої праці. Та довелося побачи
ти, що не все робиться, аби комбайни 
ходили в загінці безперебійно. Бувають 
дні, коли до двох збиральних агрегатів 
дла транспортування зерна дають одну 
автомашину. ІІо 15—20 хвилин, а часом 
і більше простоює потужна «Пива» з

повним бункером. Потім за таким же 
«заняттям» підміняє 11 Січ-'».

— Загоряємо отак сьогодні з самого 
г,аиКу, — невесело жартує комбайнер 
М. К. Терещенко. — Шофером перека
зували кілька разів', щоб ще прислали 
машину, — безрезультатно. Хіба це ро
бота?..

Справді, за таку роботу ніхто не подя
кує. Бо на жнивах дорога кожна хвили
на. Перший секретар райкому комсомолу 
Вячеслав Коробов, завітавши в комсо
мольську організацію колгоспу, взявся 
допомогти механізаторам, і правлінні 
гіи схвильовано розповів про простої 
двох комбайнів, про тс, що виконання 
соціалістичних зобов’язань комсомоль
цями під загрозою зриву. Не одразу ві
дірвавшись від паперів, па цю схвильо
вану інформацію голова колгоспу Б. І. 
Маївієико реагував повчальною відпо
віддю:

— Я тут з ранку до вечора.
У кою ж виникне сумнів у тому, що 

керівник господарства в жнива не з ран
ку до ночі в постійних турботах? Тим 
більш не може бути ніякого виправдання 
найменшим перебоям у роботі збираль
ного копвейсра.

О. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Долшіськиїї район.

ЗА ШИРМОЮ БАЙДУЖОСТІ
Напередодні жнив Олександрійський 

райком комсомолу розробив умози со
ціалістичного змагання серед молодих 
хліборобіз, надіслав їх у кожну комсо
мольську організацію. В усіх господар
ствах комітети комсомолу розробили 
сеої зобов’язання та умови соціалістич
ного змагання. А секретар комсомоль
ської організації колгссг-у імені Гіетров- 
ського Валентина іїопильченко поклала 
райкомівські документи в сейф і пішла 
у відпустку. В найвідповідальніший пе
ріод сільськогосподарських робіт колек-

тив лишився без ватажка, комітет ком
сомолу жнивам не приділяє ніякої уваги. 
Косовиця ранніх зернових скоро закін
читься, а комсомольські пропагандисти, 
агітатори, лектори ще й не збиралися в 
поле до хліборобів. Не побували в степу 
й культармійці, комсомольські «прожек
тористи». Не дивио, що більшість моло
дих жниварів навіть ке знає своїх соціа
лістичних зобов'язань.

Є. ХАЛАБЕРДА.
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ЗАБУТІ ЛІДЕРИ
Чудово працює нинішньо

го року комсомольсько- 
молодіжний екіпаж Андр-:я 
та Івана Шмаркіз з кол
госпу імені Кірора. Андрій 
— професіональний меха
нізатор, Іван — секретар 
комітету комсомолу кол
госпу, а в гарячу жнивну 
пору вирішив ДОЛОМОПИ 
братові на хлібозбиранні. 
Молоді гвардійці поля 
працюють ударно — кож
ного дня відправляють на 
тік 350—400 центнерів зер
на. З самого початку 
жнив вони серед лідерів 
соціалістичного змагання 
хліборобів району.

Як досягається високий 
виробіток7 Адже гальмує, 
і дуже-таки, дощоаа по
года?

У полі, до працює зби
рально-транспортний за
гін, біля механізаторіз 
знаходяться жатки і під- 
бірники. Пройшов дощ, 
відсиріли валки — комбай
нери одразу ж переоблад
нують агрегати на пряме 
хлібозбирання. Вигляне 
сонце, просохне пшени
ця — і комбайни знову 
«повертаються» до обмо
лоту валків.

Але...
— Могли б намолочува

ти щоденно на 100, а то й 
більше центнерів зерна. 
Та часто простоюємо че
рез відсутність автотран
спорту, — говорять моло
ді хлібороби. — Увечері, 
наприклад, автомобіль, за
кріплений за комбайном, 
їде за колгоспницями на 
плантації цукрових буря
ків. Доводиться чекати 
дві години...

Не потурбувалися в кол
госпі і про створення на
лежних побутових умов 
хліборобам. Гарячі обіди 
механізаторам часто до
ставляють із запізненням. 
Буває й так, що за цілий 
день на поле нікому під
вести свіжої води.

Хотілося б почути дум
ку правління колгоспу: за 
що така «шана» молодим 
гвардійцям жниз?

Д. КОВТУН, 
працівник районної 
газети «Вперед».

Олсксаидрівський район.Олександрійський район.

ДО УДАЧ МОЖНА 
ЗВИКНУТИ

(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).
цгоіоть сорок чотири чоловіка. У кожного свій характер, 
свої погляди, звички. Своє, нарешті, ставлення до робо
ти. не «своє», а «наше». Усвідомлення причетності до 
спільних інтересів об’єднує і ветерана праці Сергія Єго- 
розича Постникова, і його учня Олександра Рогова.

— Лііцно засіла з людській свідомості, з дозволу ска
зати, істина: як молодий, то її більше вітру в голові, мен
ше відповідальності, — усміхається член бригади, секре
тар комсомольської організації комбінату Олександр 
Шкляр. — А ось недавно розпрощалися ми з кількома 
.тими, кого молодими навіть при великому бажанні не на
звеш. Декому вже за сорок. І паїїрішучіше засудили їх 
саме наймолодші, для кого воші мали бути зразком, 
с Це не самовихваляння, не сліпа впевненість у тому, іцо 
її бригаді з порушеннями дисципліни покіпчепо назав
жди. їх просто не повинно бути, адже тут. як і па кож
ному молодому підприємстві, триває процес зростання 
колективу. Кількісного і якісного зростання. Здавалося б, 
добросовісна дізчпна Тапя Драбин, а ст був у неї пе
ріод... Довелося говорити з нею на засіданні ради брига
ди, докопуватись, чому ж вона все-таки стала працювати 
а холодком. Знизили розряд. А нині Тетяна знову тру
диться за своїм розрядом. Отже, то було не вросте по
карання з метою поставити «неслухняні» на своє місце. 
Кожним своїм словом, кожною реилікею вони давали 
зрозуміти, що робітнича гордість товариша по бригаді 
для них має конкретний зміст. 1 все залежить лише від 
самої дівчини.

Сорок шостий тиждень ударної вахти комсомолу на 
честь 60-річчя Великого Жовтня. їм трохи шкода, що 
почали то вахту не з того, першого. — 13 вересня. Для 
уточнения: не в складі комсомольсько-молодіжної. А 
бригаду створили в листопаді минулого року.

План другого кварталу ювілейного року колектив 
викопав па 117,2 процента, дав на 649 квадратних метрів 
віконних блоків більше. Цей результат сприйняли к\дп 
спокійніше, ніж перші невеликі успіхи. До них не те що 
звикли (хіба можна звикнути?), просто вони зараз бе
руть приціл на вищі рубежі. Часто згадують комуністич
ний суботпик, коли за зміну виготовили 300 квадратних 
метрів блоків при нормі 146. Відтоді рекорду ще жодно
го разу не первкрпвалн. Звичайно, таке і:с щодня вдає
ться (і був то великий день свяга праці), але підвпщпгп 
продуктивність праці, якість виробів можуть і повніші. 
Тому іі передаюсь власний досвід наставники учням: 
Любов Петрівна Акишева — Миколі Москальову, Петро 
Шевчук — Петрові Димитрову, Сергій Єгорович Посни- 
ков — Олександрові Рогову. Тому й прагнуть якиайра- 
ціоналїпіше використовувати дефіцитний матеріал — 
деревину, яка надходить з такими перебоями, що пору
шується нерідко й ритмічність роботи.

На комсомольських зборах, коли обговорювали про
ект нової Конституції Союзу РСР, хтось висловив дум
ку: необхідно, щоб усі в бригаді навчилися налагоджу
вати різні Еерстатн. Он Анатолій Плахотнюк, Анатолій 
Федотов. Василь Стонога будь-кого замінять, і вже Ми
кола Бойко, Микола Москальов освоюють нові верстати.

Нинішнього року комсомольсько-молодіжна веде пе
ред у соціалістпчнрму змаганні з бригадою лінії дверних 
блоків, де бригадиром М. І. Піку.тіп. Проте й суперники 
не дрімають: виступили з ініціативою — підвищити 
якість продукції. Гож і цей, сорок шостий, тиждень мо
лоді столяри зробили тижнем ударної праці та високої 
якості вкютовлюваїіої продукції. Як і всі попередні.

А РОМАНЮК.

НАСТУПНИЙ 
ТИЖДЕНЬ — 
СОРОК СЬОМИЙ

Наприкінці 1963 року ЦК 
ВЛКСМ вирішив узяти шеф
ство над будівництвом Сум
ського суперфосфатного 
заводу. Комсомольський 
штаб спрямовував змагання 
молодіжних бригад. У лис
топаді колектив молодих 
будівельників виконав план

більш як на 400 процентів.
У січні 1964 року пленум 

ЦК ЛКСМУ розглянув пи
тання про завдання комсо
мольських організацій рес
публіки у світлі рішень груд
невих (1963 року) Пленумів 
ЦК КПРС і ЦК Компартії Ук
раїни по прискореному 
розвитку хімічної промисло
вості. Палко вітали учасники 
пленуму повідомлення про 
те, ЩО МОЛОДІ будівники

Сумського суперфосфатно
го заводу не тільки ліквіду
вали прорив, а й у строк 
увели в дію цей важливий 
об’єкт. 1964 року комсомол 
України шефствував над бу
дівництвом 36 об'єктів ве
ликої хімії.

Пленум ЦК Компартії Ук
раїни, що відбувся в серпні 
1964 року, проаналізував хід 
виконання рішень ХХН з’їз
ду КПРС про прискорення

технічного прогресу, зобо- 
в язсів партійні, профспілко
ві та комсомольські органі
зації розгорнути на всіх ді
лянках виробництва ділове 
соціалістичне змагання за 
високу якість, надійність і 
довговічність машин, меха
нізмів, устаткування, при
ладів, усіх видів промисло
вої продукції, щоб вироби 
підприємств Української 
РСР були найвищої якості.

ЦІЙ Друж'но Ш7?2имя»ПНЯКОВС'К02М,,ЄЗ*МИСТИХ КОНСТРУК'
ПІАФима* заклик ростовчан працювати б<- 

«РодуЇЇ О ’ ВВИпІшнпаМ0ВІ,ИКам г|льки високоякісну 
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КРОЇ КОСОВИЦІ—КРУПНИМ ПЛАНОМ

1.
Нива лежала широко, підставляю

чи свої горбасті груди сонцю, гойдала 
стужавіле колосся пшениць і неначе 
бризкала одвічною піснею життя. 
Здалося Анатолію, що немає у світі 
щасливішої людини, аніж він. і все: 
безмежні поля, невелике село у видо
линку, яке потопало в зеленому буй- 
г.оквітті дерев, сонце, голубе небо — 
вмістилося в ного великому серці.

Знову захотілося якось поділитися 
з полем своєю радістю. Справді, на 
цьому ось полі у цього, Анатолія На- 
бска, виросли крила, тут ного сила 
розвинулась, тут сам себе відкрив!

З полем пов’язані і радість першої 
в житті загінки. І почуття обов’язку, 
і відчуття втоми після великої пере
моги на хлібному полі. І орден Тру
дового Червоного Прапора, що при
красив груді: Анатолія чотири роки 
тому, теж па цьому полі під пекучим 
серпневим сонцем, під невтомний 
стрекіт хедера старенького СК-4 здо
бувався...

Тут уперше обіііпяз він чіпкими хлопча
чими руками штурвал комбайна і відчув 
себе хліборобом. Тут пізнав він і справж
ній сенс буття, зрозумів, у чалу зміст 

усього його житія...
І раптом Анатолій зрозумів, що відпо

вість він па оте запитання п’ятирічного ен
на Ссргійка, котре не покидало його від
тоді, як дружину відвезли до пологового 
буднику. Вони назвуть її Вітою, то латин
ською мовою означає життя. Так. здається, 
написано в отому словнику власних імен, 
котрий ній гортав нещодавно. Так. саме 
Вітою. І Дуся, дружина ного, певно, не за
перечуватиме.

2.
Не кожен зможе стати справжнім 

музикантом чи художником. Як. ДО 
речі, й справжні .і механізатором. Слід 
придивитися до роботи Анатолія ГІа- 
Сока, щоб зрозуміти це...

Знаєте, як майстер творить скрипку? 
Чаклує паї кожною деталлю, наперед 
знаючи, шо йому треба зробити, аби зву
чала скрипка саме так, як йому хочеться.

І Анатолій Набок знає, як «співає» його 
комбайн. Серед багатьох «по юлосу» 
безпоми «копо знайде «чім. Бо перед цим 
не один раз ютував свого ветерана до 
ікпнв, немало просиджував у майстерні 
над кожною деталлю. Той: коли аін сідає 

' за штурвал, у руках чує впевненість.
Нинішні жнива. — сьомі, які зустрічає 

Анатолій на своєму СК-‘І.
Йому б, оцьому хлопцеві, сучасний ком

байн, хоча б іакнй, як у його старшого 
колеги Л. і. Афончсика... Але поки шо цс 

^лише мрія. В колгоспі з дев’ятнадцяти 
комбайнів лише один «Колос» і. три «Ни
ви», всі ж інші — старенькі СК-4, «наймо
лодшому» з яких шість років...

І той, єдиний «Колос», як і нале
жить, у надійних руках. Для Анато
лія комбайн Афончсика — маяк у 
прямому й переносному розумінні 
того слова. Обидва комбайнери — 
члени одного з трьох механізованих 
загонів, який не тільки в колгоспі, а 
й у районі удержує першість. І в за- 
іііщі воші поруч. Попереду — Афоіі- 
чеііко, їй його комбайні майорить 
Червоний прапор лідера районного 
змагання. За ним — Анатолій, па 
ного машині — вимпел райкому ком
сомолу.

з,
до краю загінки. 

Ліворуч пружиниться 
, праворуч — скільки 
■ золотиться густа стіна

Ми під’їхали 
зупинилися, 
свіжа стерня, 
оком кинеш — 
пшениці. Тихо. Край поля Стоять два 
автомобілі. На ----------- ------ ’-
ніє червоною 
іюмсомольсько-молодіжпого екіпажу. 
На відчинені дверці сперся рукою 
Григорій Бобир, один із шоферів 
ком со л сл бсько-мол од і жпого колек
тиву водіїв колгоспу. Погляд ного 
спрямований туди, в море пшениці...

У небесній високості повис жайвір. Гу
дуть бджоли: мабуть пасіка десь непода
лік. Поле живе, подає свій голос. У вибал
ку вуркоче комбайн. Його /це не видно, а 
над пшеницями вже спалахує червоне по
лотнище прапора.

кабіні одного полум’я- 
гвоздикою емблема

І,ИХолодяй комулглр** 3 схпор

КОМУНІСТІ!,
ВПЕРЕД!

ДЖЕРЕЛО РАДОСТІ
З виразу обличчя Григорія догадуємось, 

що то комбайн не Анатолія.
— Афончсико появився, — каже стиха 

Григорій, — зараз Толин в.пілива.
Справді, за «Колосом» вигулькнув з ви

балку, мов підводний човен, і комбайн 
Набока. Можна з ке вирізнити і голос мо
тора, і стрекіт хедера, і натужне завиван
ня барабана. Над містком майорить вим
пел. Позавчора вручив його отут, на полі, 
пер шин секретар Новоукраїнського райко
му ЛКСМУ Олег 1 щепко.

Комбайн доходить майже до обкошеної 
межі, завивання барабана стає чутнішим, 
зривається на виші ноги. Звідси, з краю 
ниви, нам добре видно комбайнера.

Ось він зупиняє агрегат і швидко збі
гає вниз. І лише тоді ми помічаємо, як 
лігоруч мотовила намоталися на вал стеб
ла полеглої пшениці.

— Вітри та дощі покрутили хліба, — 
мовить секретар нарторгапізаціі колгоспу 
В. П. Волков. — Важкі жнива....

1 ПОКИ 
ЗВІЛЬНЯВ 
лону, ми 
шість у 
різ для 
Момотка

Другого ж дня, коли почали зби
рання, над полем розгулялася злива. 
Вісімдесят міліметрів опадів. І це на 
самому початку жнив! Тут комбайне
рам не позаздриш. А зволікати не 
можна. Висе через п’ять днів після 
настання повної стиглості втрати 
зерна становитимуть близько чоти
рьох процентів. Далі — ще більше. 
Проста істина відома кожному ком
байнерові.

Дві доби не давали вийти в поле 
дощі. Нарешті розгодинилось, і знову 
потяглися до току вервечки грузови- 
ків.

Тим часом комбайн дійшов до обко
шеної межі, котра відділяла поле від 
дороги, круто повернув і зайшов у 
поперечну загінку. Анатолій махнув 
до Григорія: «Давай! Повний уже!». 
Той миттю під’їхав до комбайна, і в 
кузов автомобіля виплеснулось, а по
тім полилося з переповненого бунке
ра золото пшениці. Передавши штур
вал своєму помічникові Володимиру 
Ромаиенку, Анатолій зійшов з містка. 

Середній зрісг, міцної статури чоловік 
»тянув на нас добрими, світлими очима. 
Обличчя розпгшілс від сонця й вітру. За
смаглий, неначе з бронзи. На ньому ста
ренький кашкетик від сонця. Перший се
ред молодих '’нолоукраїисьхнх жниварів, 
які вийшли в поле па СК-4. Мружиться па 
сонці, ніяково ховає за спину руки.

— Як жнішуеться? Якби не дощі, кра
ще б жнивували. Врожай цього року хоро
ший. Спробуємо вирвати його в негоди. — 
Відповідає, а сам поглядом — за комбай
ном. — За шість тисяч центнерів думаю 
переступити нині. Минулого року пізно до 
обмолоту приступив, більше на звал ко
сив... Так ще, вважайте, два роки до цих 
ленив ішов.

Здавалося, вся його зацікавленість і весь 
йою обрііі он там, в отих гектарах, де 
тоне в хлібах його степовий корабель. Та 
і’і! З подальшої розмови довідуємося, що 
сягає вона далеко за межі колгоспу. Він 
Г.сбре обізнаний із станом господарських 
справ у районі, мабуть, не ■гірше за район
не . керівництво. Людина знає, радіє’ з пе
ремог своїх друзів-суперпиків: В. Чабана з 
«Росії».. В. Прокопчука з колгоспу імені 
Кар.іа Маркса, В. Ящснка з колгоспу іме
ні Фрунзе.

Згодом, коли ми закінчили розмову з 
Анатолієм, І він знову взявся за штурвал, 
секретар парторгаиізації В. П. Волков 
сказав, ніби ні до кого не звертаючись, 
але відповідаючи на поставлене мною на
передодні запитання:

— Хороший хлопець. Головне, лю
бить землю, Ліобнт.ь поле, кмітливий, 
наполегливий. Ог ви питали про по
ломки... Вчора була у нього незначна. 
Азтогеи у поле викликали. Годин дві 
втратив. Два гектари хліба можна 
було б скосити. Але вій не згадав 
про то затримку... Щоб не подумали, 
що виправдується, чому намолотив 
того дня менше.

У цьому — весь його характер. До 
себе — ніяких поблажок...

Ю. ДМИТРЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Новоукраїнськпй район.
Колгосп імені Ульянова,

Лнатолій вправними рухами 
мотовило із солом'яного ло
ве І шли довідатися, що пєр- 
районному змаганні жнива- 
комбайяерів загону Юрія 
дасться нелегко.

Блищать на сонні молоді, засмаглі тіла, 
гуркоче машина з цеглою, росте будова. Це 
працює наша бригада. Комплексна, комсо
мольсько-молодіжна. І, не звинувачуйте 
мене в нескромності, краща в нашому між
колгоспбуді. Відповідно до умов соціаліс
тичного змагання ми вибороли перше місце 
і в другому кварталі, знову випередивши 
бриіаду ветерана прані Володимира Ники- 
форовича Кумпапа. Вельми радів тому 
Віктор Кумпан, член нашої бригади і син 
нашого суперника. Раділи, звичайно, й ми. 
Наш грудовнй успіх — то наша ділова від
повідь па проект нової Конституції СРСР, 
цс повнії вияв піклування партії та уряду 
про благополуччя і щастя радянських лю
дей.

У проекті Конституції відбито наш, ра
дянський спосіб життя, ті ірандіозпі зміни, 
які відбулися за сорок років у країні, керо
ваній Комуністичною'Партією, яка послі
довно здійснює ленінські принципи держав
ного будівництва.

У проекті йдеться яро місце і роль Кому
ністичної партії в радянському суспільстві 
і державі. Мене, комуніста, це не може не 
хвилювати. Вкотре оглядаюсь на пройдений 
нашою партійною органі
зацією шлях, і замис
лююсь над активністю 
життєвої позиції 
КПРС.

Я — молодий 
піст, тому так 
придивляюсь до 
ветеранів партії, 
нів праці. Григорій Іро- 
химович Задирака, Олек
сій Данилович Ковальов, 
Микола Семенович Бон
даренко та чимало інших 
комуністів, які працю
ють у міжколгоспбуді з 
дня його заснування, 
завжди були попереду, 
на найважчих ділянках, 
коли вимагались твере
зе рішення, ударний темп 
роботи. Під час обговорення на зборах про
екту Конституції секретар нашої партійної 
організації Катерина Карпівпа Шевченко 
зауважила, що міжколгоспбуд було ство
рено 1959 року. Обсяг виконаних протягом 
року робіт тоді становив усього 20 тисяч 
карбованців. Нині ми виконаємо будівель
них робіт у колгоспах і радгоспах району 
па 1 мільйон 47 тисяч карбованців. Ставимо 
школу на 320 місць у колгоспі імені Мічу- 
ріна, Палац культури в колгоспі «Іскра», 
житловий будинок у районному центрі, чи
мало об’єктів виробничого призначення.

У наших руках баштові крани, потужні 
машини, механізми. «Держава дбає про 
поліпшення умов праці, про скорочення, а 
надалі і повне витіснення важкої ручної 
праці на основі комплексної механізації та 
автоматизації», — говориться в статті 21 
проекту Конституції. Я поцікавився, готую
чись до бесіди у бригаді, не тільки збіль
шенням обсягу робіт міжколгоспбуду, а й 
кількістю працюючих. Виявляється, що 
1969 року у кас працювало 330 чоловік і 
було виконано будівельних рббіт на 629,6 
тисячі карбованців, а торік працювало 222 
чоловіка, зате обсяг виконаних робіт зріс 
майже до мільйона карбованців.

Зріс обсяг робіт. Зросли люди Зросла 
партійна організація, в якій сьогодні 32 ко-

" —... 1 моє слово

Дяченко,

члена

кому- 
уважно 

наших 
ветера-

мупістн. 32 правофлан
гових. Ео комуністи — 
завжди попереду, ска
зав під час обговорен
ня проекту завідую
чий виробництвом це
гельного заводу кому
ніст Іван Минович 

Цегельний завод за підсумками
другого кварталу, до речі посів друге місце 
серед цехів і дільниць підприємства завдя
ки добрій організаторській та маюво-ислі- 
тнчяій роботі самого Івана Миновича, ко
муністі» Світлани Іінкіїфорівни Кумнан, Во
лодимира Трохимовича Шелеста.

Ударно працює і бригада столярного це
ху, котру очолює комуніст Григорій Трохн- 
мович Задирака. Наставник молоді, він ра
діє, що члена його бригади комсомольця 
Володю Ярового комуністи міжколгоспбуду 
прийняли до своїх рядів. Радіє цьому і'і ін
ший передовик змагання — автокраііівшік 
Борис Олександрович Найдюк. Він — кому
ніст, і олова комітету наставників підприем- 
егза. І тому радіє не тільки за Володю Яро
вого, а й за Сергія Росицькою Портрет мо
лодого водія машини кандидата в члени 
КПРС Сергія Роспцького — па дошці по
шани підприємства. В першому півріччі 
Сергій дав понад план 3 тисячі тонна-кіло- 
метрів. Юнак учиться заочно в технікумі, 
в усьому показує приклад своїм товаришам.

ВІїАКШЕ й не може бути. Комуніста ви- 
* зпачаь активна життєва позиція, бойо

ве втручання в громадські справи. Тому 
”ї Олександрович Печений з 

честю виконує обов’язки 
депутата селищної Ра
ди, робітники цегельного 
заводу Володимир Тро- 
химовнч Шелест і Світ
лана Ннкнфорівна Кум- 
пан — обов’язки члена 
будкому профспілки і 
народного засідателя в 
суді. Пенсіонер Іван Ми
нович Головко керує 
групою народного конт
ролю підприємства, Олек
сандр Данилович Кова
льов очолює товариський 
суд.

Я, комуніст, 
кп очолюю 
бригаду, а 
громадський 
заступника голови буд

шофер Григорій

нє тіль- 
комплексиу 

й виконую 
обов’язок

кому профспілки.
І в нашій бригаді тон залають комуністи. 

Саме Вікюр Кумнан і Володимир Доро
феев, муляри, кандидати в члени КГІІ-'С, 
під час обговорення проекту' нової Консти
туції виступили з пропозицією: зерносхови
ще, один з об’єктів другої черги комбікор
мового заводу, здати під монтажні роботи 
достроково, до 1 серпня, щоб на місяць ра
ніше строку ввести його в експлуатацію. —

Комуністи — завжди в авангарді. 1936 
року Конституція СРСР затвердила: Кому
ністична партія є керуючим ядром усіх ор
ганізацій трудящих, як громадських, так і 
державних. Проект нової Коне штуці! роз
ширяє це формулювання: «Керівною і спря- 

' мовуючою сплою радянського суспільства, 
ядром його політичної системи, всіх дер
жавних і громадських організацій є Кому
ністична партія Радянського Союзу. • КПРС 
існує для народу і служить народові».

І ми, комуністи, повинні розуміти всю 
міру відповідальності, яка лежить на нас у 
виконанні величних завдань будівництва 
комуністичного суспільства.

В. КОБИЛ ЄВ, 
член КПРС, бригадир комплексної . 
комсомольсько-молодіжної бригад» , 
Новгородківськото міжколгоспбуду, ‘ 
кавалер ордена «Знак Пошани».

З ВИСТУПІВ НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ ЗБОРАХ, 

ПРИСВЯЧЕНИХ ОБГОВОРЕННЮ ПРОЕКТУ НОВОЇ 

КОНСТИТУЦІЇ СРСР
♦ ♦ <1

У проекті багато сказано 
про права та обов язки ра
дянських людей. Для підви
щення особистої відпові
дальності і дисципліни кож
ного громадянина СРСР я 
пропоную доповнити роз
діл 7 проекту Конституції: 
«Кожен громадянин Радян
ського Союзу повинен по-

чувати відповідальність і ви
являти високу С0ІДОМІС1В 
при виконанні завдань бу
дівництва комуністичною 
суспільства».

Є. СТОРОЖЕНКО, 
помічник машиніста 
електровоза, член ко
мітету комсомолу Зна- 
м’янського локомо
тивного депо.

. « є е ‘
У проекті нової Конститу

ції я прочитав рядки: «Зем
ля, яку займають колгоспи, 
закріплюється за ними в 
безплатне і безстрокове ко
ристування». Вважаю до
цільним додати до цього 
такі слова: «Колгоспи за
безпечують високоефек
тивне використання кожно
го гектара переданої їм 
землі».

М. БИ ЦЮК, 
механізатор колгоспу 
імені Комінтерну Онуф- 
ріївського району.

ПОЧЕСНЕ ЗАВДАННЯ ЛЕКТОРА
В Будинку' Політосвіти відбувся черговий 

«День лектора»,’ присвячений пропаганді 
проекту Конституції СРСР. У ньому взяли 
участь 400 громадських лекторів. Вступне 
слово сказав секретар Кіровоградського 
міськкому партії К. П. Неділько. З лекцією 
«Конституція СРСР про радянський спосіб 
життя» виступив голова науково-методич
ної ради по пропаганді філософських знань, 
член правління Українського республікан
ського товариства ^Знання», доктор філо-

софських наук, професор В. Ф. Персдсріи. 
Лектор Всесоюзного товариства «Знання» 
В. II. Цимбал (м. Москва) прочитав лекцію 
«Конституція СРСР про зовнішню політику 
Радянської держави і сучасне міжнародне 
становиїцс».

Слухачі ознайомилися також із лекціями: 
голови міськвиконкому К. М. Черевна —* 
«Кіровоград у десятій п’ятирічці», канди
дата філософських паук А. А. Решетова — 
«Психолої ічні й педагогічні фактори в 
лекційній пропаганді».

Л. КАЛЮЖНА.
м. Кіровоград.
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ЧЕМПИОНАТ сЗіРКА» — 
«НОВАТОР» — 2.0

Ю. Ка- 
раху- 

з оди- 
штраф-

„Молодий комунарі

U і ровогра де ь ке її рофе с і й н є 
тор гов е. тьм е училище

(КОЛОШІ є прийом учнів

НА 19/7—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

продавець продовольчих і промислових товарів 
(на базі 8 і 10 класів);

28 липню І877 рохсу

Канівське технічне училище Ж а 
Черкаської області

ОГОЛОШУЄ ПРИИОМ учнів —
ЮНАКІВ БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Токар.
Фрезерувальник.

Tat

Матч із «Новатором» 
примусив господарів поля 
дошукуватися якихось особ
ливих шляхів до ЕОріт су
перника. їх указали, визна
чивши всі 
футболістів 
гості. Вони допускали такі 
помилки, які, мабуть, не ли- 
чить робити команді, що 
знаходиться в середині тур
нірної таблиці. Захист «Но
ватора» час від часу оголяв 
фланги біля своїх воріт, і 
цю порожнечу «заповню
вав» в основному В. Нова-

■ новський, котрий уже на 
десятій хвилині вийшов сам 
на сам з воротарем і, пере
кинувши через нього м’яч, 
відкрив рахунок. Рівноправ
ним автопом гола можна 
назвати й Володимира Хро- 
гова: він зі своєї половини 
поля (не часте таке поба
чиш!) послав точний пас у 
Штрафний майданчик гос
тей.

«Зірка» без особливої 
напруги будувала свої ата
ки, тим більше, що ждансв- 
ЦІ не робили ніяких ВИСНОВ
КІВ зі своїх помилок. На 
початку другого тайму 
В. Новаковський знову обі- 
груе захисників «Новаторе», 
і воротар гостей нічого не 
Може вдіяти — 2.0.

подальші дії 
«Зірки», самі

Через дві хвилини 
сьонкін міг довести 
нок до 3:0, та м’яч 
надцятиметрового
ного удару який йому до
ручила пробити команда, 
пролетів біля штанги. Що 
ж, ця неточність капітана 
не стала вирішальною. Але, 
здається, відчутно вплинула 
на загальну оцінку матчу.

Адже, погодьтеся, попе
реду у ко-сачди поєдинки 
значніші й відповідальніші, 
в яких не ти б/деи-. карати 
за помилки, а тебе за них 
можуть покарали. І якби за
хист «Новатора» ье подару
вав два різких виходи Но 
каносського, хто знає, чи не 
зросла б у багато ра)ів ва
га чезабитого пенальті?

Йдеться не про конкрет
ну невикористану можли
вість (а в другому таймі у 
«Зірки» їх було чимало). 
Мова про певну віддачу 
кожного гравця в кожному 
матчі, копи майстерність не 
зберігається «на потім», а 
відточується від матчу до 
матчу.

У субоїу ЗО липня «Зірка» 
прийматиме «Шахтар» з 
Горлівки. Початок матчу — 
о 18.30.

м СОМОВ.

ТА БЛІНІЯТУРНІРНА

1 В Н в М О
1. С К А (Олеся) 24 10 3 2 45—14 41
2. < Колпе» II. 24 !'• 10’ 4 31 — 17 «»
3. < КА (Київ) 2в 12 в 2 29—15 зо
4. «Єваап-к» 24 ІЗ 4 7 яі—і; зо
5. «СудпоПуліг’нін» 25 11 8 в 35-26 НІ
Сч СКА (Лівів) 23 10 9 4 .34—16 211
7. «-кристал» 24 II 7 с. 27—23 29
8. «Зір«.'>- 24 1! 6 7 30—18 28
S. «АУеталіст» 20 10 7 3 31 — 13 27

10. «Буж лінія» 25 10 7 8 27—15 27
П. «Говерл?» 24 в Я в 27—18 27
12.. «Десна» 24 7 9 8 2!-28 23
13. «С.псоїчша» 25 8 6 II 28 —.34 22
14 «Новаїор» ?3 8 в 11 21-32 22
15. «Хя-л.тг» 23 6 в 8 1S—2H 21
їв. «Локомйгг.г» 23 Я 1 ІЗ 22—34 ІЯ
17. ' Торчело» 35 7 5 13 22-34 ІЯ
18. *Атластика» 23 3 Я 10 19—25 1S
11?. «Фруизенець» 25 7 4 14 17—31 ІЯ
2в. «Колос» П. 24 в 4 14 11—33 16
21. 'Диічро» 25 8 3 16 12-41 J5
22-, «Авангард» 25 4 в »5 15-42 14
23. «ШіХ-ап» 24 4 3 15 15-35 ІЗ

У ЧЕМПІОНАТІ
ПЕРЕРВА

касир продовольчих і промислових товарів (на базі 
10 класів).

Приймання документів — з 15 травня.

Строк навчання: г,з б.ізі 8 класів — 2 роки, па ба
зі 10 класів — 1 рік.

До заяви пз ім’я директорі вступники долають 
-і-єтат або свідоцтво про закінчення шкоди (оригі

нал). свідоцтво про народження (копія), довідку про 
стііВ здеров я (форма № 286). довідку з місив про- 
живашія, 4 фотокартки (розмір 3X4 см).

Учнів ітрнпмгюгь без екзаменів. Оюбп, зараховані 
до училища, одержують сіп неп дію в розмірі 32 крб., 
а воїни звільнені в запас — 60 крб. па місяць.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Васи.тини, 5. 
Телефони: 4-14-83, 4-14-85.

ДИРЕКЦІЯ.

. До училища приймаються 
юнаки, що мають середню 
освіту. Училище готує квалі
фікованих робітників 3 роз
ряду для заводу «Фото- 
прилад» міста Черкаси.

тожитком або їм доплачує
ться за житло в приватному 
секторі.

Прийом доку/иентів про
водиться ш.одня, крім неді< 
лі, з 10 до 17.30, в суботу — 
до 14 години.

мі-

БЄ-

Строк навчання — 11 
є яці в.

Початок занять — 1 
ресня.

Стипендія 30 карбованців.
Юнаки, увільнені в запас 

і? Збройних Сил СРСР у 
1977 році гриймаються на 
пільгових умовах — з стро
ком навчання 7,5 місяців і 
стипендією 87 карбоЕзнців.

Всі учні на час навчання 
в місті Коневі і після закін
чення училища в місті Чер
касах забезпечуються гур-

Вступники подають доку
менти: заяву, атестат про 
середню освіту, автобіогра
фію, характеристику, ме
дичну довідку (фор//а 
№ 286), 4 фотокартки
розміром 3X4 см.

Паспорт і військовий кви
ток пред являються осо
бисто.

Адреса училища: 258300, 
м. Канів, Черкаської облас
ті, сул. Леніни, 187. їхати ав
тобусом Не 1.

ДІІРЕКЦІЯ.

ґ апітанівське міське професійно-технічне училище № 10
ОГОЛОШУЄ прийом УЧНІВ НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище ІОіуе для 
фіковапих робітпиків

пукронеї промисловості квалі- 
такнх спеціальностей:

ножів — елскірозварних,

Гхртгжіикпм ЧЗбеЗПСЧУ іоп> у .першу чергу сирії ї 
дітей іпьаліліп Великої Вітчизняної війни та прані.

складач дифузійних ножів — елскірозварник, 
апараінпк дифузії — столяр,
гатураиінкма ляр.
яляраіннк випарювання — муляр.
апаратник варкії цукру — слюсао.
оператор центрифуг — токар по металу.
слюсар контрольно вимірювальних пріїлелів та яв- 

юмяїнкн,
електромонтер.
Учнів забезпечують триразовим

гем, ВЗУТТЯМ, комплектом ПО- 
одержують у період ппактнкн

Ло груп електрозварників
РриЙМ.ЗЮІЬ осіб віком 16 років

Н.з навчаиіія без лступшіх 
юц.-кіи і дівчат піком цс молодше 15 років 
кінчили 8. 10 класів, шляхом
за еііінками

Випускників
заводи.

хлрчувяшіям. одд- 
■•’і.'ІІЛЮЇ бііЦЧЦИ вони 
33 пг.оі’снні заробітку, 

та електромонтерів

.•спів приймають 
які .33- 

:спкурсиого відбору 
вказаними r докумг’ні про освіту 

направляють ня ообоїу па цукрові

СК’

Строї нявчання — 2 роки.
При училищі » вечірня середня школа.

Вступники полають ня ім’я директора заяву із зл- 
чпя’юппям пибрзнпї спеціальної ті свідоцтво або . 
атестат пре освіту, паспорт або (якщо не споешїлосй; 
Ні років) 
зі школи
ЯЛЬЦЯ іт 
здоров’я 
3X4 сантиметри.

ВП. хто вступає до училиш.т. проходять співбесід^
з членами приймальної комісії. .; !

Початок занять з І вересня. : і
Адреса учи.іпшя* Кірнялірляська ебл., Цовямиргб- 

родськвй район, сит Капітяпісна.

ГИІЛПІННП Про ІІЛДОТЖСІІПЯ. ХГіРЗКіеріІСТІІКу : 
або з мі'.пя роботи, довідку з місті лрожщ і 
ятчізчеїш-п» складу сім’ї, довідку про стан 
(форма № 286). шість фотокарток розміром

ДИРЕКЦІЯ.

п

Херсонське ТСХНі'ІИЄ училище Л« 2
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА
З ТАКИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

Друкар плоского 
соиого друку.

Складач ручного набору 
беру.

і ви-

1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ
Складач на 

рядковідливних
наборних

машинах.

юнаки і дів-Приймаються 
чата. Строк навчання 
2 роки.

РІК З СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ
Всі уччі отримують сти

пендію в розмірі 30 нарбо- 
ванція, а відмінники навчан
ня—на 25 процентів більше, 
під час виробничої практи
ки учням виплачується за-

робітна плата г установле
ному порягку.

Адреса училища: Э25СС9,
м. Херсон, суп. Баку, 8/10.

ДИРЕКЦІЯ-
——■ Я .    WilBB

Е чел’піонаті країни — перерва. 31 липня і 1 серп
ня будуть зіграні півфінальні матчі розигрзшу Кубка 
СРСР, 13 сеспня — фінал. 14 серпня «Чорноморець» 
і київське «Динамо» г.роседуть пропущену раніше 
зустріч. 17 серпня — сімнадцятий тур першості.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ

ФУТБОЛЬНОГО ЧЕМПІОНАТУ КРАЇНИ
ІВИЩА ЛІГА):

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.

1 В Я П ' м О
« Динамо» (Киіб) 15 7 8 0 24— 6 22
« Динамо» [Тбілісі) 16 7 7 2 24—14 21
«■Торпедо» 16 6 8 2 16—11 20
«Динамо» (Москва) 16 5 9 2 1/—10 19
«ШбХТср» 16 7 5 4 17—10 19
«Еокомотие» 15 5 9 1 14— 9 19
«Арарёт» 16 5 7 4 14—14 17
<Иі.Йр«:Т» 16 3 10 3 12—14 16
«■Зеніт» •16 3 9 4 11 — 13 15
«Нефтчі» 16 3 9 4 15—21 15
«Дніпро» 16 5 4 7 14—20 14
«Чори.омосецьэ 15 5 3 7 17—20 13
«2сря» 16 4 4 8 14—13 12
ЦСКА 15 1 10 4 11—20 12
«Карпати» 16 2 7 7 11—17 11
«‘Крила Рад» 16 1 5 10 10—29 . 7

7) Наша адреса і телефони
316050. ЕСП. Кіровоград 50, еуп. Луначарськогс» 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.

Полтавський
іи;ксперио-ііудіис.тьний Інститут
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННО).
ВЕЧІРНЬОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 
НД 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ І ІК

Стаціонарні факультети маюіь спеціальності архі
тектура. промислове іі шкільне буліг.і'іш і по. сільсько
господарське булівниптно. теїі.ч/’га тоиостачаиия і вен
тиляція, водопостачання і каналізація.

Зага.пьпглсхіїічнпГ’ та чапчіщп факультети готують 
без відриву піл виробництва ф.іхії’ііів по групах спе
ціальностей: промислове й цивільне будівництво, 
тпц.!огл'’опл( тя’іаш'я і неп і ііляція, водопостачання і 
каналі аіііл енергетика, манішілбу ду вашія і прп.тзчо- 
б-.'дування етектриннз техніка радіотехніка, техно- 

ь лоїія ппо.мислпвих товарів тпаиспорт економіка
Приймання заяв- на загаі'.ііптехнічпнй і заочшій 

Фаю'льїрти — з 20 квітня по ЗІ .чинші, ча стаиіонар- 
• ні <Ьзку чьтетії — з 20 ‘і'ервня по ЗІ липня.

Вступні екзамен г на загалі.поіох'іічпнГі і зючівій 
факультети — з 1> травня по 20 серлші. на станіо- 
нзті.і факулі юти — з І по 20 серпня.
■ Зяяг.і’ полянаїи па ім’п пехтопа інституту ііл алпе- 
гу: 314601 м.. Полтава. Першоїравневий проспект. 24, 
іііл енерво-будівельї нн інститут, приймальній комісії.

РЕКТОРАТ.

Гаїета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«молодой КОММУНАР» - 
r.pian KiifMiiMii падскої о обкома 

ЛКС.МУ г Кііровоїрад.
Газета печатается 

па украинском языке.

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

поліграфії і книжкової горі іклі, 
м. Кіровоірал пул. Г.тінки, 2.

Профтехучилище 
тСіроБоградського м’ясокомбінату
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

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

Строк пагїчаїшя — І рік.

Прншвні перебувають па повному державному за
безпеченні, одержують триразово харчувати), обмун
дирування стипендію і квартщин в розмірі 3 карбо
ванців на місяць. Наприкінці 1977 року буде здано 
в експлузіаиію гуртожиток для учнів.

У період проходження виробничої практики учням 
видають спецодяг, за роботи, викопані ними в ней 
час, виплачують 33 проценти віл заробленої гуми.

Час навчання зараховується в трудовий стаж, 
ічнлшпе готує опера горів по первинній перероби? 

тгтріїїі сбналювалі ликів і жплопиків м’яса форму* 
валі.ппків ковбасних виробів, виготовлювачів пату? 
ргльпої кишкової оболонки, оброблювачів тушок 
кролів і пгіші.

Випускників направляють па роботу °.з спешаль- 
нісі'О на підприємства Кіровоградського виробничого 
об'єднання м’ясної промисловості.

Пгп училищі є філіал вечірньої школи.
Всіупііпкн полають па Ім'я днрекюрв учнлішіа 

заяву сніданню про народження сгилсіпво про осві
ту. довідки з місця прожпваїнія і про склад сім’ї гя- 
ракіепі’стику, медичну довідку (форма № 286) 4 Ф<уУ 
токарткп розміром 3X4 см. Паспорт пред’являють 
особисто.

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

Звертатися на. адресу: 316160. м. Кіровоград, Обоз- 
нівстке шосе, м ясоиомбінат, профтехучилище. Теле
фон 0-70-3 ЗО.
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