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На механічній дільниці 
нашого заводу підблли 
підсумки соціалістичного 
змагання на честь Першо
травня. Результати пока
зали, що молоді робітни
ки вірні традиції ударни
ків — до свята підготува
ли хороший трудовий да
рунок. Члени комсомоль
сько-молодіжного колек
тиву, де групкомсоргом 
Олександр Додатно, пла
нове завдання чотирьох 
місяців виконали достро
ково. А комсорг цеху

Микола Робинюк, груп- 
комсорг і комсомольці 
Віктор Пащенко, Олек
сандр Главниченко серс.д- 
ньозмінний виробіток до
вели до 148—149 процен
тів норми. Напередодні 
Першого травня вони по
чали випускати продукцію 
о рахунок липня цього 
року.

Т. АНІСТРАТЕНКО, 
секретар комсомоль
ської організації Олек
сандрійського рудо- 
ремонтного заводу.Щ МАИІАИІ ПЕРШОТРАВНЯ

(Див. 2 стор.).
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Розмаїттям червоних 

прапорів, букетів весняних 
нвітів, дзвінкоголосою ра
дістю пісень прийшов ни
нішній Першотравень на 
орденоносну Кіровоград- 
щину. В містах і селах об
ласті відбулися демонстра
ції трудящих.

Святкову маніфестацію я 
Кіровограді відкрила коло
на прапороносців. У голові 
колони — великий портрет 
засновника Комуністичної 
партії нашої країни Воло
димира Ілліча Леніна. Зна
мена несуть знатні люди 
області: бригадир заводу 
«Червона зірка», депутат 
Верховної Ради СРСР В. І. 
Гетьманець, токар цього ж 
заводу, депутат Верховної 
Ради УРСР Л. В. Чернега, 
еедій виробничого об'єд
нання вантажного авто
транспорту 10661, делегат 
XXV з’їзду Компартії Ук
раїни В. к. ГЛатвієнко, бри

гадир заводу «Червона зір
ка», Герой Соціалістичної 
Праці, делегат XXV з’їзд/ 
КПРС О. О. Кошурко....

У пурпуровому маєві 
знамен, о урочистому сяй
ві транспарантів на цент
ральну площу міста ступи
ла колона школярів. Гли
бока символіка в цьому 
моменті — попереду ко
лон робітників-червонозо- 
рівців, будівельників, ін
женерів, слуїкбовців, лю
дей, які своєю працею 
зміцнюють могутність сьо
годення, йдуть діти. Краї
на, _ погляд якої спрямова
ний у завтра, дбає про 
своє майбутнє.

Учні несуть лозунги: 
«Рішення XXV з’їзду КПРС 
— у життя!», «60-річчю 
ВЛКСМ — гідну зустріч!», 
«Конституцію УРСР схва 
люємої» Гордо ступають 
учні десятирічки № 5. їх
ню комсомольську органі

зацію, організації шкіл 
№№ 6, 13, 11, 34, ЗО, 16 ви
знано кращими шкільни
ми у Всесоюзному огляді 
комсомольських організа
цій по виконанню рішень 
XXV з’їзду КПРС. У ході 
підготовки до 60-річчн 
ВЛКСМ комсомольці і мо
лодь не тільки успішно 
вчилася, працювали, а й 
глибоко вивчали історію 
Жовтня, комсомолу, партії.

За школярами площею 
пішли студенти, учні тех
нікумів і професійно-тех
нічних училищ, викладачі 
обласного центру. З почут
тям величезної гордості за 
славну партію комуністів, 
за нашу соціалістичну 
Батьківщину сприйняли 
комсомольці і молодь рі
шення XVIII з’їзду ВЛКСМ, 
виступ на ньому Генераль
ного секретаря ЦК КПРС, 

(Див. 2 стор.).

У розквіті творчих сил, 
славними звершеннями в 
ім’я комунізму відзначила 
Першотравень Країна Рад. 
Свято весни, праці і миру 
прийшло на нашу землю з 
рапортами трудових пе
ремог у третьому, удар
ному році десятої п’яти
річки.

З добрим настроєм ви
йшли на демонстрацію 
москвичі. В їх серцях — 
гордість за історичні успі
хи Радянського Союзу, де 
під керівництвом КПРС 
уперше побудоване роз
винуте соціалістичне су
спільство, де це завоюван
ня закріплено в Основно
му Законі СРСР і щойно 
прийнятих конституціях со
юзних республік. У цей 
святковий день радян
ський народ знову під
твердив свою монолітну 
єдність з Комуністичною 
партією Леніна, яка веде 
нашу країну від перемоги 
до перемоги. Затвердже
на XXV з’їздом партії 
лика програма 
річку і на 
спективу, 
промові 
ВЛКСМ

ве- 
на п яти- 

дальшу пер- 
підкреслив у 

на XVIII з’їзді 
товариш Л. І.

На святковому марші в 
єдиному строю народів- 
братів — трудящі Радян
ської України. В цей день 
вони з новою силою де
монструють монолітну 
згуртованість навколо рід
ної партії, беззавітну вір
ність ідеям Жовтня, гаря
че і одностайне схвалення 
Конституції СРСР і Кон
ституції Української РСР.

Кумач прапорів і транс- 

ПЕРШОТРАВНЕВІ КОЛОНИ

Репортаж з площі імені Кірова вели фотокореспонденти В. КОВПАК^ 
М. ТЕРНАВСЬКИП, В. БОЛЬШУХІН.

Брежнєв, підпорядкована 
одній меті: щоб радян
ський народ жив ще кра
ще, повнокровніше, щас
ливіше, щоб ми ще впев
неніше просувались 
ред до нашої світлої 
ти — комунізму.

Красна площа. На 
бунах для почесних 
тей — ветерани 
правофлангові десятої п'я
тирічки, представники
партійних, радянських і 
громадських організацій, 
Збройних Сил, відомі дія
чі науки і культури, чис
ленні зарубіжні гості.

Гаряче, сердечно віта
ють москвичі і гості сто
лиці керівників Кому
ністичної 
ської держави.
ральну трибуну Мавзолею 
піднімаються
Л. І. Брежнєв, Ю. В. Ан
дропов, В. В. Гришин, 
А. А. Громико, А. П. Кири
ленко, О. М. Косигін, Ф. Д. 
Кулаков, К. Т. Мазуров, 
А. Я. Пельше, М. А. Сус
лов, Д. Ф. Устинов, П. Н. 
Демічев, В. В. Кузнецов, 
Б. М. Пономарьов. М. С. 
Соломенцев, К. У. Чер
ненко, І. В. Капітонов, В. І.

парантів прикрасив Хре
щатик. Тисячі трудящих 
міста-героя прийшли сю
ди в день Першотравня, 
щоб рапортувати про ус
піхи у виконанні рішень 
XXV з’їзду КПРС, планів 
десятої п’ятирічки.

Під тривалі оплески на 
Центральну трибуну підні
маються керівники Кому
ністичної партії і уряду 
республіки товариші В. В.

Долгих, Я. П. Рябов, К. В. 
Русаков. Тут же — визнач
ні радянські воєначаль
ники.

10 година ранку. Над 
Красною площею лунає 
передзвін Кремлівських 
курантів. Фанфари спові
щають про початок свята.

Над рядами учасників 
марш-параду лозунг: «Про
летарі всіх країн, єднайте
ся!». Звучать Першотрав
неві Заклики ЦК КПРС. Ра
дянські люди славлять 
пролетарський інтернаціо
налізм, який є нашою ве
ликою силою, нашим пра
пором.

«Ленінському Централь
ному Комітетові Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу — слава!». «Партії 
Леніна — слава, слава, сла
ва!» — скандують учасни
ки марш-параду. Над пло
щею лунає багатоголосе 
«ура!».

Курс партії на підви
щення ефективності і яко 
сті — це не тільки ключо
ве завдання нинішньої 
п’ятирічки, а й визначаль
ний фактоо нашого еконо-

Щербицькии, М. М. Бори
сенко, О. П. Ботвин, О. Ф. 
Ватченко , Г. І. Ващенко, 
О. П. Ляшко, П. Л. По
гребняк, І. 3. Соколов, 
В. О. Сологуб, О. А. Тита
ренко, В. В. Федорчук, 
І. О. Герасимов, В. Ю. Ма- 
ланчук, Я. П. Погребняк.

Десята година ранку. 
Над Хрещатиком лунають 
урочисті звуки фанфар. 

(Див. 2 стор.).
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мічного і соціального роз
витку на багато років упе
ред, програма виховання 
цілого покоління радян
ських людей. Про те, як 
виконується ця програма, 
розповідають на демон
страції представники най
більшого підприємства 
столиці — автозаводу іме
ні І. О. Лихачова. Перед 
трибунами Мавзолею про
ходять представники три
чі орденоносного Мос
ковського електромеха
нічного заводу імені Во
лодимира Ілліча. Іллічів- 
ці — ініціатори змагання 
під девізом «П’ятирічці 
якості — робітничу гаран
тію».

Ідуть представники про
ПЕРШОТРАВНЕВІ КОЛОНИ

К В Р 0 В о Г І
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.). 
Голови Президії Верховної 
Ради СРСР Л. І. Брежнєва. 
Це про них сказав на ком
сомольському форумі Лео
нід Ілліч: «Радянська мо
лодь росте комуністично 
переконаною, глибоко від
даною партії, справі вели
кого Леніна». Радо несуть 
емблему свого вузу сту
денти педагогічного інсти
туту імені Пушкіна. Його 
занесено до обласної Кни
ги ленінської трудової 
слави. Близько 200 студен
тів учаться тільки на «від
мінно». Олександр Тере
щенко і Наталія Луценко — 
Ленінські стипендіати, Лео
нід Куценко одержує імен
ну Пушкінську стипендію. 
Напередодні відкриття 
XVIII з'їзду ВЛКСМ шість 
груп стали переможцями 
другого етапу Ленінського 
огляду академічних груп.

Хороші справи вписали 
В рапорт Першотравню 
студенти КІСМу. Півтори 
тисячі юнаків і дівчат ву
зу працюють у 56 гуртках 
наукового студентського 
товариства, студентських 
конструкторських бюро. 
Студентські проентно-кон- 
структорські групи здійс- 

славленого заводу «Дина
мо», колектив якого пер
шим у країні розробив і 
впровадив особисті творчі 
плани підвищення про
дуктивності праці. Тепер 
тільки в Москві цей цін
ний почин підхоплений 
більш як на шестистах 
промислових -підприєм
ствах.

У святкових колонах — 
чимало представників 
юного покоління москви
чів. Напередодні Першо
травня XVIII з’їзд ВЛКСМ 
підбив підсумок активної 
діяльності 38-мільйонного 
загону Ленінського комсо
молу, який вносить ваго
мий вклад у комуністичне 
будівництво, у всенародну 
боротьбу за втілення в 
життя історичних рішень

> а д
нили ряд цікавих розро
бок, їх уже впроваджено 
на підприємствах міста.

На транспарантах, плака
тах учнів середніх закла
дів — літопис їхніх досяг
нень. Близько 2 тисяч уч
нів навчається нині на 
денному відділі технікуму 
сільськогосподарськ ого 
машинобудування. Успіш
ність у них краща, ніж в 
учнів інших споріднених 
закладів республіки.

Одностайне схвалення 
знайшла у студентів та 
учнів технікумів і профе
сійно-технічних училищ 
промова Л. І. Брежнєва на 
XVIII з’їзді ВЛКСМ. Підви
щені зобов’язання, нові 
конкретні і корисні спра
ви — ось їхня відповідь на 
піклування партії про щас
ливу юність. Про це крас
номовні написи на транс
парантах, лозунгах у ко
лонах учнів і студентів.

Урочисто вийшов на 
площу С. М. Кірова колек
тив заводу «Червона зір- 
на», відкривши багатоти
сячну колону трудящих 
Ленінського району. На 
емблемі прославленого під
приємства,— всі континен
ти світу, на нивах яких 
працюють кіровоградські

XXV з’їзду КПРС, приско
рене завершення завдань 
десятої п’ятирічки.

Ідуть викладачі і студен
ти Московської сільсько
господарської Академії 
імені К. А. Тімірязєва. 
Найстаріший сільськогос
подарський вуз країни ве
лику увагу приділяє підго
товці спеціалістів для Не
чорнозем’я. За традицією 
поруч з тімірязєвцями 
ідуть трудівники підмос
ковних колгоспів і радгос
пів, які працюють у тісній 
співдружності з акаде
мією.

Кожна нова колона — 
ніби сторінка живого 
літопису наших досягнень. 
В єдиному строю з робіт
ничим класом столиці під 
прапорами Першотравня

йдуть інженерно-технічні 
працівники, службовці, 
вчителі, представники
творчої інтелігенції.

Яскравим, вражаючим 
свідченням непорушної 
єдності партії і народу 
стала демонстрація пред
ставників трудящих Мо- 
скви.

* * *

В усіх містах і селах на
шої країни відбулися свят
кові демонстрації. Першо
травневі торжества знову 
показали рішимість ра
дянських людей виконати 
і перевиконати завдання 
1978 року, добитись нових 
успіхів у здійсненні істо
ричних рішень XXV з'їзду 
КПРС.

(ТАРС).

сівалки. В дні передтравне- 
вого змагання з конвейєрів 
заводу машини чотирьох 
найменувань сходили з 
державним Знаком якості. 
Достроково справилися 
червонозорівці з планом 
квітня, напружено попра
цювали над виконанням 
урядового завдання — ви
готовити до початку весня
них польових робіт 31 355 
сівалок. 13 квітня, на 7 днів 
раніше наміченого, вико
нали вони замовлення хлі
боробів. Про свій внесок у 
цю спільну перемогу мо
лодь заводу рапортувала 
XVIII з’їздові ВЛКСМ.

Першотравневу ходу тру
дової гвардії Ленінського 
району очолюють колекти
ви підприємств — право
флангових соціалістичного 
змагання. Серед них — ко
лективи дослідного .заводу 
дозуючих автоматів, до
слідно - експериментально
го заводу «Цунрогідро- 
маш», заводій «Червоний 
Жовтень», імені С. М. Кіро
ва, «Більшовик», «Нова
тор», підприємства елек
тромереж «Дніпроенерго», 
швейної фабрики Кірово
градського виробничого 
швейного об’єднання. «Віт
чизні — ударний труд!», 
«П’ятирічку — достроко

во!» — лунають гасла ро
бітничої гвардії району.

За традицією попереду 
колон трудящих підпри
ємств, організацій та уста
нов Ніровського району — 
колектив ордена «Знак По
шани» заводу тракторних 
гідроагрегатів імені XXV 
з’їзду КПРС. План першого 
кварталу агрегатники за
вершили достроково. Чоти
рьом виробам заводу при
своєно державний Знак 
якості. 2315 трудівників 
підприємства носять зван
ня ударника комуністичної 
праці. Почесне звання ко
лективу комуністичної 
праці вибороли колентиви 
6 цехів, 20 дільниць, 35 
змін, 31 бригади, 15 відді
лів і служб. У заводській 
колоні — шліфувальниця, 
депутат Верховної Ради 
УРСР, делегат XXV з’їзду 
КПРС, лауреат премії Ле
нінського комсомолу Юлія 
Євтушенко. Вона першою 
на заводі виступила з по
чином — план трьох років 
десятої п'ятирічки викона
ти до 7 жовтня — річниці 
нової Конституції СРСР. 
Ініціативу передової робіт
ниці підтримав 361 робіт
ник, понад 270 із них пра
цюють уже в рахунок 
червня.

(Закінчення.
Поч. на 1-м стор.).

Велично звучить мелодія 
«Інтернаціоналу». Під мар
шові мелодії на простір 
площі вступають колони 
учасників святкової де
монстрації.

Трудящі республіки зу
стрічають Першотравень з 
почуттям глибокого задо
волення досягнутими ’ ус
піхами і твердою впевне
ністю в майбутньому. 
Джерело цього оптиміз
му, енергії та ініціативи 
мас, запорука нових звер
шень на шляху до кому
нізму — мудре керівни
цтво, ленінська внутрішня 
і зовнішня політика КПРС, 
її Центрального Комітету, 
Політбюро ЦК на чолі з 
видатним політичним і 
державним діячем нашого 
часу, невтомним продов
жувачем справи Леніна 
товаришем ТІ. І. Брежнє
вим.

Кияни доповідають: план 
чотирьох ллісяців по ви
робництву найважливіших 
видів продукції виконано 
достроково. Гіонад 1100 
виробіз київських заводів 
і фабрик дістали найвищу 
категорію якості.

П’ятирічка ефективності 
і якості — це і високі по
казники в підвищенні про
дуктивності праці. Далеко 
за межами республіки ві
домі імена передових 
ткаль Дарницького шов
кового комбінату — іні
ціаторів руху багатовер
статниць.

В святкових колонах де
монстрантів можна було 
бачити Героя Соціалістич
ної Праці Л. К. Кондратьє- 
ву, за методом якої на 
цьому підприємстві пра
цюють вже близько тисячі 
її поДруг. Напередодні 
Першотравня Дарницькі 
ткалі відзначили ще одну 
трудову перемогу: М. С. 
Богуш, працюючи на 126 
верстатах, рапортувала 
про дострокове виконан
ня п’ятирічного завдання.

Символізуючи естафету 
поколінь, проїздять на ма
шині ветерани комсомолу 
і молоді ударники вироб
ництва. Макети шести на
город Комуністичної Спіл
ки Молоді з датам* їх 
вручення супроводять 
комсомольці тих років.

Гідно продовжують рат
ний і трудовий подвиг сво
їх старших товаришів кор- 
чагінці 70-х. Лише за два 
роки нинішньої п’ятирічки 
понад 10 тисяч молодих 
трудівників удостоєні ор
денів і медалей Союзу 
РСР, багато їх стали лау
реатами Державних і ком
сомольських премій. Кра

Пліч-о-пліч пройшли в 
травневих колонах трудів
ники заводу радіовиробіа. 
Транспаранти і панно 
переконливо розповіли 
про виконання колективом 
соціалістичних зобов’я
зань. За чотири місяці 
освоєно випуск нових зраз
ків телевізійної техніки. 
Тут підтримали ініціативу 
передових підприємств 
Москви — завдання трьох 
років п’ятирічки заверши
ти до першої річниці нової 
Конституції СРСР. На пе- 
редтравневій вахті 490 пе
редових робітників заводу 
виконали план двох з по
ловиною років, а 75 — по
чали випуснати продукцію 
в рахунок наступного ро
ку. За короткими, але міст
кими рядками святкового 
рапорту — невтомна пра
ця, ініціатива і пошук ро
бітників, інженерно-тех
нічних працівників, служ
бовців усіх поколінь.

У святковий марш влила
ся колона одного з моло
дих підприємств міста — 
заводу друкарських маши
нок, що відповідають кра
щим світовим стандартам.

Повз трибуни пройшли 
колони будівельників, пра
цівників підприємств лег
кої промисловості, побуто
вого и комунального

щі із них були обрані де
легатами XVIII з’їзду 
ВЛКСМ, який завершився 
напередодні Першотрав
ня.

Горді досягнутими ус
піхами, вийшли на демон
страцію трудівники заво
ду «Арсенал» імені Лені
на. Багато верстатників 
почали працювати тут за 
єдиним нарядом. Застріль
ником нововведення ви
ступив відомий токар В. П. 
Щербина. Тепер на запро
поновану новатором про
гресивну організацію пра
ці перейшло вже понад 
три тисячі робітникіз київ
ських підприємств.

Високі рубежі взяли 
трудівники багатьох під
приємств міста. Про це ра
портували, ідучи в першо- 
травневих колонах, пред

ставники виробничих об єд
нань «Точелектроприлад.», 
«Електромаш», імені С. П. 
Корольова, «Контакт», Ре
дукторного заводу.

Трибуни аплодують по
сланцям Київщини, яка за 
підсумками Всесоюзного 
соціалістичного змагання 
в ювілейному році наго
роджена Перехідним Чер
воним Прапором ЦК КГІРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК ВЛКСМ.

Радість досягнутих успі
хів по праву розділили з 
виробничниками вчені, бу
дівельники, транспортни
ки, працівники індустрії, 
побуту і торгівлі, інших 
галузей народного госпо
дарства. Гарячу вдячність 
рідній партії за можли
вість вибрати справу до 
смаку, сповна розкрити 
свої здібності у творчій 
праці на благо Батьківщи
ни виразили вузівська мо
лодь, учні технікумів, про
фесійно-технічних училищ 
і загальноосвітніх шкіл.

Святкова демонстрація 
трудящих столиці України 
стала переконливим свід
ченням високого трудово
го піднесення киян, як і 
всіх трудящих республіки, 
в боротьбі за втілення в 
життя накреслень партії, 
рішимості і далі віддавати 
всі сили, знання і досвід 
справі будівництва кому
нізму в нашій країні.

* # *
Б усіх містах і селах рес

публіки відбулися святко
ві демонстрації. Першо
травневі торжества знову 
показали рішимість радян
ських людей виконати і 
перевиконати завдання 
1978 року, добитися нових 
успіхів у здійсненні істо
ричних рішень XXV з'їзду 
КПРС.

(РАТА.У).

слуговування, транспорту, 
торгівлі, охорони здоров'я 
Ніровського району. Всіма 
барвами райдуги засяяла 
вулиця Нарла Маркса, як 
тільки виплеснулись на 
неї шеренги фізкультурни
ків. З цехів заводів, сту
дентських аудиторій, з 
риштувань новобудов при
несли вони свою молодість, 
с.илу. А спорт — їхній на
дійний помічник у праці, 
навчанні. Під знаком під
готовки до Олімпіади-80 
зростають майстерність і 
масовість у фізкультурних 
колективах.

Виконуючи накреслення 
XXV з’їзду КПРС, найви
щих показників у спортив
но-масовій роботі добилися 
колентиви фізкультури 
м’ясокомбінату, телеграф
но-телефонної станції, ав
тотранспортного підпри
ємства 10661, Ніровського 
райхарчоторгу. Вони пра
цюють під девізом «Кожен 
фізкультурник і спортсмен 
~ Ударник десятої п'яти
річки!».

До першої години дня 
тривала першотравнева 
маніфестація трудящих Кі
ровограда. Відданість спрз- 
ві Леніна, Комуністичній 
партії продемонстрували 
учасники святкового мар-оо- шу,
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• ЗАВТРА - ДЕНЬ ПРЕСИ

Наш головний
Ж©>етШ©1ВД®Шга

ЩОДНЯ на редакційний стіл ляга
ють білі, жовті, енні конверти, 

листівки і пакети, н котрих твоє 
живе слово, читачу. Це листи, де ти 
ділишся роздумами про наше жит
тя. розповідаєш про свої плани на 
майбутнє, просиш надрукувати в 
«Днек-залі» свою улюблену пісню, 
розповісти про цікаву людину... Най
частіше ти шлеш цікаві • розповіді 
про свій цех чи тракторну бригаду, 
про свого наставника, що передав 
тобі свою майстерність, про товари
шів, які перевиконали змінну нор
му або взяли підвищені соціалістич
ні зобов’язання...

2025 листів одержала редакція з 
початку року. 700 із них використа
но в газеті. Найбільше надійшло 
листів з Кіровограда, Світловед- 
ського, Олександрійського, Зиам’ян- 
ського, Олександрійського, Ульянов
ського районів. Понад тисячу на
ших читачів розповідають про удар
ну працю свою і свого товариша, ді
ляться досвідом своєї роботи і тим 
піднесеним настроєм, що ного ви
кликали у них важливі події в жит
ті комсомолу країни і республіки. 
Це трудові рапорти до відкриття 
XXIIҐз’їзду комсомолу України і 
XVIII з’їзду ВЛКСМ. «Комсомоль
ський телетайп» — така рубрика 
народилась у період підготовки до 
комсомольських форумів і міцно 
прижилася в газеті. Часто зустрі
чаєш ти в пій імена авторів Олек
сандра Різниченка, інженера По- 
бузького нікелевого заводу, і Сергія 
Тишка, плавильника Світловодсько- 
го .заводу чистих металів, Олек
сандра Корннцького, оглядача ваго
нів І Іомічнянського вагонного депо, 
Ніли Скляниченко, секретаря парт
кому універсального торговельного 
об’єднання «Кіровоград», Івана Та
рана, заступника голови колгоспу 
імені XXV з’їзду КГІРС Онуфріів- 
ського району по роботі з молоддю, 
Анатолія Саржевського, викладача 
педінституту, Юрія Матівоса, крає
знавця, Ярослави Андрущакевич, 

доярки ІІссватківського відділку 
Другого імені Петровського цукро- 
комбінату, Антоніми Корінь, праців
ника обласної дитячої бібліотеки 
імені А. Гайдара.

Активну участь у створенні газе
ти беруть трудівники нашої області. 
Яким ми, журналісти, бачимо тебе 
наш головний авторе — робітничий 
і сільський кореспонденте? Найпер
ше — людиною, яка вміє з багатьох 
фактів нашої дійсності відібрати 
найсуттєвіші, зробити глибокі вис
новки, дати цікаві пропозиції. Ти 
вмієш аналізувати складні явища, 
дати адресу для нашого творчого 
відрядження, чесно оцінюєш наш 
доробок. І ми не дивуємось, коли 
иа редакційний стіл лягають..зміс
товні проблемні кореспонденції, що 
суперничають із нашими. Мабуть, 
зобі самому запам’яталися виступи 
вчителя з Новомиргородського райо
ну Миколи Стояна, консультантів 
відділу юстиції облвиконкому Ва
лентини Місценко та Миколи Філя- 
кова, голови ради сприяння сім’ї і 
школі, ветерана праці Карпа Олек
сандровича Борисевича, доцента 
педагогічного інституту Арона Яко
вича Розенберга, виховательки Кі
ровоградської середньої школи №32 
Єлизавети Голєнцової, краєзпазця 
Валентина Олексійовича Сандула, 
директора обласного держархіву 
Олександра Федоровича Нагорного, 
кандидата історичних наук Лвана 
Терентійовича Артеменка та бага
тьох інших наших дописувачів.

Це не випадково. Дедалі вище під
носиться нультурний рівень, полі
тична свідомість радянських людей. 
Примножились традиції і досвід ак
тивістів преси, що тіснішими стали 
їхні зв'язки із засобами масової ін
формації і пропаганди. Громадський 
кореспондент міцними нитками за я- 
заний з колективом, він уболіває 
не за себе, а за свого товариша, за 
колектив, у якому працює, за місто 
або селище, в якому живе. Харак
терно, що з такої значної кількості 
листів редакція одержала тільки 32 
скарги. Ми уважно проаналізували 
їх. Читач викриває недоліки в робо
ті промислових підприємств, куль

турно-освітніх закладів, пасажир
ського транспорту, підприємств тор
гівлі та громадського харчування.

Молодий інтелігент, робітник, кол
госпник сьогодні береться за перо, 
ставлячи перед собою, як правило, 
громадсько значущу мету. В одному 
випадку це бажання поділитися на
бутим у процесі праці досвідом, у 
другому — звернути увагу на неви- 
норисгані резерви, в третьому — 
показати недобросовісне ставлення 
до громадського обов'язку.

Одна з найбільш дійових форм 
зв’язку нашої редакції з активом— 
робсількорівські пости. . Добре пра
цюють вони в Олександрійському, 
Новоукраїпському районах, на Свїт- 
ловодському заводі чистих металів, 
Побузькому нікелевому заводі, 
ударній комсомольській будові — 
ділянці залізниці Долинська — По
мічна, в Кіровоградському педаго
гічному інституті.

З оперативнимн, проблемними ма
теріалами виступають на сторінках 
«Молодого комунара» члени поза
штатного відділу правової пропа
ганди редакції, що його очолює 
старший радник юстиції Андрій Яко- 
вич Саєнко. «Листи коментує 
юрист», «Служба: дні і ночі», «За
кон про тебе», «Як справи, опера
тивники?» — під такими рубриками , 
розповідають молоді’ про нелегку . 
роботу охоронців правопорядку, 
роз’яснюють радянські закони Се
мен Семенович Солодченко, Веніамін 
Янииіевський, Дмитро Ганський, 
Федір Михайлович Синєок, Варва
ра Захарівна Метка та багато ін
ших працівників міліції, суду.

Чільне місце відводить газета 
спортові. І в підготовці спортивних 
репортажів, проблемних кореспон
денцій про розвиток спорту в облас
ті ми не можемо обійтися без до
помоги працівника спор і клубу «Зір
ка» Віктора Гвердоступа, інструк
тора обласної ради товариства 
«Спартак» Георгія Дубівки.

Сьогодні ми вітаємо всіх наших 
постійних дописувачів з Днем преси. 
1 вітаючи, не тільки бажаємо тобі, 
наш головинії кореспонденте, успі
хів і гострого пера, а й чекаємо від 
тебе серйозних аналітичних висту
пів із вдумливим показом політич
ної та організаторської діяльності 
комсомольських організацій, ціка
вих .нарисів і зарисовок про аван
гардну роль члена ВЛКСМ, повні
шого розкриття соціальної, мораль
ної суті патріотичного руху молоді 
за дострокове виконання завдань 
п'ятирічки і зустрічних планів.

----------- ■----------—т- ■■ -ІГ -- -

ЮРИДИЧНА ВІКТОРИНА

ЧИ ЗНАЄШ ТИ І 

ЗАКОН?
«Радянська держава, всі її органи діють Па основі а 

соціалістичної законності...» — говорить стаття Кон
ституції. Держава — це ми, і ми повинні дбати про 
додержання правопорядку, цікавитись, як додержу
ють законності на підприємстві, де ми працюємо, ці
кавитись, чи не порушують її в їдальні, в кінотеатрі, 
на вулицях рідного міста чи селища. Ми живемо в 
суспільстві і зобов’язані жити за його законами. Щоб 
жити за законом, треба його знати.

Редакція обласної газети «Молодий комунар» 
спільно з обласною прокуратурою, відділом юсти
ції та .УВС облвиконкому оголошує вікторину 
«Чи знаєш ги закон?». Ми запрошуємо взяти в піп 
участь не тільки юнаків і дівчат, а її усіх, хто любить 
посидіти в бібліотеці, поміркувати над фактом, попов
нити свої знання.

Проходитиме конкурс у три тури. Перші два тури— 
заочні. Переможці першого н другого турів візьмуть 
участь у третьому — очному, в редакції, де учасники 
на місці продемонструють свої знання і вміння вихо
дити зі складних життєвих ситуацій, кмітливість, ін
туїцію.
. Визначатиме переможців компетентне жюрі, в скла
ді якого юристи, працівники міліції, журналісти ре
дакції.

Жюрі вікторини «Чи знаєш ти закон?» установило 
три премії переможцям конкурсу і три заохочуваль
них призи.

ПЕРШИЙ ТУР
I. Університет правових

знань
1. Який основний закон 

діє в нашій країні?
2. Які права та обов’яз

ки членів комсомольських 
оперативних загонів?

3. Яка відповідальність 
за порушення трудової 
дисципліни згідно з Типо
вими правилами внутріш
нього трудового розпо- 
дядку для робітників та 
службовців?

4. Який орган вирішує 
початкові трудові супе
речки?

5. Пом’якшується чи по
силюється відповідальність 
за скоєння злочину в п'я
ному стані?

II. Юридичний словник
Поясніть докладно, що 

означають терміни:
1. Казус.

2. Право на захист.
3. Умовно засуджені.
4. Апеляція.
5. Реторсія.
6. Кодекс.
7. Пільги.
8. Наклеп.
9. Письмові докази.
10. Алібі.

III. З книжкової полиці
1. Ким, коли і за чиєю 

пропозицією було прийня
то перший Декрет про 
мир?

2. Кому з відомих літе
ратурних героїв належить 
вислів «А судді хто?»

3. Що вам відомо з мі
фології про богиню Фе- 
міду? •

Отже, запрошуємо вас . 
поритися в книгах. Жюрі 
конкурсу чекає ваших лис
тів через два тижні. На 
конверті напишіть: «Юри
дична вікторина».

Володимир Постоєнко по
дружився з газетою, за йо
го власним висловом, жар
тома. Під час служби в ла
вах Радянської Армії на
малював нілька малюннів. 
котрі охоче надрукувала 
армійська газета. Уже чо
тирнадцять років у нього 
рідкісна професія — цин
кограф. А ще Володимир 
Постоєнко малює, ретушує 
фотографії.

Сьогодні цинкограф об
ласної друкарні імені Г. М. 
Димитрова мовою малюнка 
розповідає, як робиться 
газета, його малюнки — 
Це жарти.

КОМЕНТАР ХУДОЖНИКА-КАРИКАТУРИСТА.ЯК РОБИТЬСЯ ГАЗЕТА?
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Мужність. Скільки ге

роїнь своїми подвигами 
засвідчили, що то не тіль
ки чоловіча, а й жіноча 
риса характеру! Стверди
ла це своїм молодим жит
тям при визволенні Кіро
вограда й Галя Іванова, 
комсомолка з Лисичанська 
Луганської області.

Влітку 1941 року вона 
склала вступні екзамени 
до інституту, але стала не 
студенткою, а фронтовою 
санітаркою. її бойовий 
шлях проліг від Сталінгра- 
да до Кіровограда. Восе
ни 1942 року Галя з двад
цятьма пораненими чер- 
воноармійцями опинилася 
в оточеному ворогом бу
динку. Вони мужньо від
бивали атаки, хоча сили 
були нерівними. Нараз по
стріли стихли, і на порозі 
появився німецький офі
цер з перекошеним від 
люті обличчям. Постріл — 
і гітлерівець падає. За ним 
іще один... Довго стріляла 
комсомолка, захищаючи 
поранених.

...Поблизу Кіровограда

полк, у якому служила 
Галя Іванова, наштовхнув
ся на сильні ворожі укріп
лення. Гітлерівці пере
йшли в контрнаступ, і на
ші бійці змушені були 
окопатися. Тверда земля 
погано- піддавалася лопа
ті. Раптом полинула дзвін
ка пісня під гармошку. 
Співала Галя. Солдати по
веселішали...

В одному із запеклих 
боїв за визволення Кіро
вограда Галя саме пере
в’язувала бійця. Несподі
вано поруч появився во
рожий танк. Роздумувати 
було ніколи. Комсомолка 
схопила гранати, що були 
у воїна, і кинула їх під за
лізну потвору. Танк зупи
нився, та осколком було 
вбито й відважну сані
тарку.

Поховали Галю Іванову 
в Кіровограді на військо
во-меморіальному кладо
вищі. Посмертно її наго
родили орденом Черво
ної Зірки.

а. сан дул, 
краєзнавець.

V56 жителів Олександрівни боролися з фашистами 
на фронтах Великої Вітчизняної війни, з них 170 
не повернулися до рідного дому. Тепер їхні імена ви- 
карбувано на гранітних плитах цього обеліска, що 
височить у центоі Олександрівни. Живе пам’ять про 
героїв.

Фото В. КОВПАКА.

КУЛЬОВА СТРІЛЬБА. 
Черговим видом спартакіа- 
р.и-78 товариства «Спар
так» серед колективів фіз- 
нультури середніх на
вчальних закладів була 
нульова стрільба. Змаган
ня проводились у тирі об
ласного центру. Звання 
чемпіонів за виконання 
вправи МГ-8 завоювали уч
ні Олександрійського ме
дичного училища Вікторія 
Мала і Віктор Родін. І в 
номандному заліку на вог
невих рубежах найсильні- 
шими були майбутні ме
дичні працівники з міста 
Олександрії.

ВАЖКА АТЛЕТИКА. У 
Будинку фізкультури заво
ду «Червона зірка» відбу
лася особиста молодіжна 
першість обласної ради 
товариства «Авангард» з 
важкої атлетики. Перемож
цями у своїх вагових кате
горіях стали Юрій Ур- 
сатьєв, Сергій Перевер- 
зенцев. Володимир Арсірій. 
Олександр Хлистун. Федір 
Чайковсьний, Юиій Гра- 
бовський. Вінтор Ланшакоз 
та Петро Фоменко. Фомен
ко в риску встановив но-

вий рекорд області, під 
нявши штангу вагою в
102.5 кілограма (його по
переднє досягнення —
100.5 кілограма).

ЛЕГКОАТЛЕ ТИЧ В И И 
КРОС з участю команд ко
лективів фізкультури об
ласного центру провела 
обласна рада товариства 
«Авангард». У командному 
заліку найвищу сходинку 
п’єдесталу пошани зайня
ли кросмсни заводу «Чер
вона зірка».

БАГАТОБОРСТВО ГПО. 
У Ворошиловграді закінчи
лася першість республі
канської ради товариства 
«Колос» із багатоборства 
ГПО. Наші земляки вибо
роли четверте місце з 24. 
Вагомий вклад у пере.логу 
команди внесли кращі 
сільські фізкультурники 
Василь Лашкул, Олександр 
Глущенко. Мальвіна Сиро
та, Михайло Савельєв та 
Віктор Шевченко.

ШАХИ. Команда облас
ного виробничо-технічного 
управління зв’язку повер
нулася з Ялти з кубком. Є 
перше місце в шаховому 
турнірі зв’язківців респуб
ліки! В жодному турі ніро- 
соградці не знали поразки, 
тільки в зустрічі з шахіс
тами Києва була нічия. От
же, 21 очко і перемога.

6 ТРАВНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

— -Час». 8.50 — Гімнастика. 
9.10 — Фільм < Великі голо
дранці». 10.40 — "»Очевидне
— неймовірне». 15.00 — Док. 
телефільм «Ось моє соло». 
15.25 — « Російська мова» 
15.55 — «Об'єктив». 16.25 — 
«Зустріч а письменником». 
М. Алексеев. 17.10 — Народ
ні мелодії. 17.25 — «Моя до
рога Вітчизна». Підсумки те- 
лсконкупсу дитячого малюн
ка. 18.00 — Хокей: збійна 
СРСР — збірна ЧССР. (Пра
га). В попервах — новини і 
тираж -Спортлото» 20.15 — 
«До Дня радіо». «Москва — 
голос правди й миру». 21.00
— «Час». 21.45 — «Пумо, 
дівчата!» По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Суботній репортаж». 10.30
— «Доброго вам здоров'я». 
11.00 — Цовини. 15.45 —

«Пісні юності». 16.10—«Тру
довий подвиг Придніпров'я». 
16.50 — Д. Шостакович. Кон
церт для скрипки з оркест- 
ром. 17.40 — «Сатиричний 
об'єктив». 18.05 — Виступає 
Державний заслужений ака
демічний Український на
родний хор імені Григорія 
Всрьовки. 19.00—Вісті. 19.30 
— «Наша біографія. Рік 
1942-й». 20.45 — «На добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час». 
21.45 — Фільм «Гадюка». По 
закінченні — новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— - Час». 8.50 — Гімнастика.
9.10 — «Виставка Буратіпо».
9.40 — «Для вас. батьки».
10.10 — «Ранкова пошта».
10.40 — «Рух без небезпе
ки». 11.10 — «В гостях у 
казки». Мультфільм «Три 
товстуни». 12.15 — «Здо
ров'я». 13.00 — «За вашими 
листами». 13.40 — «У світі

?) Наша адреса і телефони
316050. ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
Е;дділу листів і масової роботи—2-45-36, єідділу вій- 
єькссо-патріотичного виховання та сперту — 2-46-87.

БК 23118,

ЛІДЕРІВ —ТРОЄ
Сьомий тур чемпіонату країни з футболу серед 

команд другого ешелону, лк і попередній шостий, був 
багатий на голи. їх забито 24. Останній ігровий день 
був теж цікавим. У Нікополі «Колос» приймав ліде
ра — «Кривбас» з Кривого Рога. Гра тут пройшла 
«мирно» і закінчилася внічию — 1:1. Такі ж результа
ти було зафіксовано у поєдинках херсонського «Кри
стала» з севастопольською «Атлантикою.», ужгород
ської «Говерли» і армійців Львова.

Сьогодні восьмий тур, «Зірка» його проведе на виїз
ді — у Хмельницькому вона грас з місцевим «Поділ
лям».

Зараз таблиця має такий вигляд:
М О

♦Кривбас» 7 14— 5 11
«Зірі а» 7 12— 4 11
«Колос» Н. 7 11— 4 11
♦ Металіст» 7 8— 2 10
«Кристал» 6 6— 1 10
«Суднобудівник» 7 11— 8 9
СКА Л. 7 8— 7 9
СКА К. 7 14— 6 8
«Буковина» 6 7— 2 8
«Колос» П. 7 7— 7 8
«Дніпро» 7 4—10 7
«Авангард» 7 10— 9 6
«Говерла» 7 б — 6 6
«Локомої ив» 6 3— 3 6
«Фрунзенсць» 6 4— 5 6
«Поділля» 6 3— 5 6
«Атлантика» 6 4— 4 4
«Спартак» 7 2— 7 4
«Новатор» 7 7 — 12 4
«Десна» 6 2 — 7 3
«Торпедо» 7 2—12 3
«Старт» 7 1— 9 2
«Шахтар» 7 4 — 15 2

тваппн». 14.40 — «Міста
ФРН». Кіпопрограма. 15.10— 
Інформаційна програма. По 
закінченні — концепт. 16.30
— Мультфільми. 17.00 —
Футбол- - Торпедо» — «Спар
так-». ’ В перерві — новини. 
18.45 — Тележурнал «Спів
дружність». 19.20 — Концерт 
ансамблю пісні і -ганцю Ти- 
гооі.санського флоту». 13.55
— Фільм-копцерт «Мужчина 
і жінки». З участю заслуже
ної артистки РРФСР М. Мп- 
роночої та О. Менакера. 21.00
— «Час». 21 45 — «Голоси 
тузів». Естрадна програма. 
По .закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Програма, присвячена Дню 
радіо. 11.00 — Новини 11.15
— «Село і люди». 12.00 — 
♦ Мереживо танцю». 17.45 — 
«Слава солдатська». 13.45 — 
Чемпіонат СРСР з гандболу. 
Жінки. «Спартак» (Київ) — 
«Металург» (Бповяон). 14.40
— «Міста ФРІІ». 15.10 — Ін

формаційна програма. По 
закінченні — концерт. 16.35
— Фільм «-Серця чотирьох».
18.00 — «Паша біографія. 
Гік 1943-й». 19.00 — «Акту
альна камера». 19.45 —
-Завтра — День визволення 
Німеччини від гітлерівсько
го фашизму». Виступ Гене
рального консула ІІДР у 
Києві Рудольфа Рошера. 
19.55 — «Недільний суве
нір». 20.<15 — «На добраніч, 
діти'» 21.00 — «Час». 21.45
— Фільм «Олександр Попов». 
По закінченні — повніш.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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Кіровоградський технікум 
радянської торгівлі

ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА ДЕННИЙ ВІДДІЛ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад готує фахівців системи державної торгівлі 
за такими спеціальностями:

технологія готування їжі, 
товарознавство та організація торгівлі продоволь

чими товарами,
товарознавство та організація торгівлі промислови

ми товарами.
Приймають осіб віком до ЗО років:
на технологічне відділення — з освітою за 8 класів 

(строк навчання — 3 роки і 6 місяців);
на товарознавче відділення — з освітою за 8 і 10 

класів (строк навчання — відповідно 3 і 2 роки).
Осіб, наїородженнх по закінченні школи Похваль

ною грамотою чн золотою медаллю, зараховують до 
технікуму без вступних екзаменів.

Приймання документів: до груп на базі 8-рі'шої 
школи — з 1 червня по 31 липня; до груп на базі се
редньої школи — з 1 червня по 14 серпня.

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня, у два потоки.
Вступники складають екзамени з таких предметів: 

до груп на базі 8 класів — російська (українська) 
мова (диктант), математика (усно); до груп на базі 
10 класів — російська (українська) література (твір), 
хімія (усно).

До заяви на ім'я директора слід додати свідоцтво 
(атестат) про закінчення школи (оригінал), п’ять фо
токарток (3X4 см), довідку про стан здоров’я, (фор
ма № 280).

Паспорт, військовий квиток, свідоцтво про народ
ження пред’являють особисто.

При закладі працює їдальня. Стипендію виплачу
ють на загальних підставах.

При технікумі є заочний відділ, пін готує фахівців 
тих же спеціальностей без відриву від виробити ва. 
Приймають осіб, які мають практичний стаж роботи 
в торгівлі та освіту за 10 класів. Строк навчання па 
технологічному відділенні — 2 роки і 6 місяців, па то
варознавчому — 2 роки

Адреса технікуму: м, Кіровоірад-12, вулиця Васи- 
лини, 5. Телефони: 4-14-82, 4-14-84.

ДИРЕКЦІЯ.
L'____

Кіровоградське міське середи« 
професійно-технічне 

училище Ло 4 НО ПІДГОТОВЦІ 
кваліфікованих робітників 

із середньою ОСВІТОЮ
ПРИЙМАЄ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
УЧНІВ
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

токар (строк навмання — 3 роки. Приймають чоло
віків і жінок з освітою 8 класів),

слюсар-ремонтник по ремонту промислового ус
таткування (строк навчання — 3 роки. Приймають чо
ловіків з восьмирічною освітою),

слюсар-інструментальник по виготовленню і ре
монту штампів, пристосувань і прес-форм (строк 
навчання — 3 роки. Приймають чоловіків з восьми
річною освітою),

слюсар-сантехнік по монтажу систем опалення, во
допроводу, газопроводу та інших систем (строк на
вчання — 3 роки. Приймають чоловіків з восьмиріч
ною ОСЕІТОЮ).

Всіх учнІЕ забезпечують триразовим харчуванням, 
обмундируванням і спецодягом. Крім того, еони 
одержують 33 проценти від зарплати під час вироб
ничої практики.

Вступників до груп слюсарів-сантехніїсів забезпечу
ють благоустроєним гуртожитком.

По закінченні училища всім випускникам видають 
диплом про середню освіту з присвоєнням розряду.

Ті, що закінчили училище з відзнакою, мають пра
во на вступ до технікумів і вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву на ім’я директора, сві

доцтво про народження або паспорт, характеристику 
зі школи, свідоцтво про освіту, довідку з місця проА 
живання, довідку про склад сім’ї, медичну довідку 
(ферма № /86), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання дскум.ентів — щодня, коїм неділі, з 8 
по 16 годину.

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Жовтневої 
революції, 20. Телефони: 7-25-91, 7-05-61.

ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське
технічне училище Ло $

НАБИРАЄ УЧНІВ
З ЧИСЛА ОСІБ, УВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ІЗ ЛАВ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ, НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

прохідник горизонтальних і похилих виробок (строк 
навчання — 7,5 місяця),

кріпильник (7,5 місяця),
електрослюсар підземний (10,5 місяця),
машиніст електровозів (підземних) (7.5 місяця), 
машиніст електровозів для вугільних розрізів

(7,5 місяця),
машиніст підземних установок (7,5 місяця). •
Учням виплачують стипендію в розмірі 100 карбо

ванців і а місяць. Іногородніх забезпечують гурто
житком Під час проходження виробничої практики 
учні одержують 50 процентів від заробленої суми.

Вступники подають атестат або свідоцтво про осві
ту, три фотокартки розміром 3X4 см, трудову книж
ку. Паспорт і військовий квиток пред’являють осо- > 
бисто. <&•-

Внпускнккп працюють на шахтах і підприємствах 
еб’-єдпання «О.іександріявугілля».

Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Олександ
рія, площа’Кірова, 18, технічне училище № 3. Телефон 
2-14-32.

ДИРЕКЦІЯ.


	2471-1p
	2471-2p
	2471-3p
	2471-4p

