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ЗВИ 1ЯЖН0Ю
ПРАЦЕЮ
РУК МОЛОДИХ

З глибоким хвилюванням і 
світлою гордістю за рідну Ко- 
мупістн'іну партію зустріли 
члени нашої комсомольсько- 
молодіжної повідомлення про 
Пленум ЦК КПРС, на якому з 
яскравою доповіддю виступив 
товариш Л, І. Брежнєв. У по
станові Пленуму підкреслює
ться, що сьогодні треба -якомо
га більше виробляти посівних 
машин для колгоспних полів. 
Погрібно невпинно дбати про 
якісгь посівної техніки.

Пі рядки окрилюють пас, мо
лодих трудівників, па лові 

ударні будні. Зараз на трудо
вому календарі бригади теж 
буяє сонячне літо, але вже... 
1979-го року. Бо ці дні працює
мо під девізом: «Ударним буд
ням — комсомольську гаран
тію!»

Звитяжною працею рук мо
лодих ми одностайно відповімо 
на рішення липневого Пленуму 
ПК КПРС.

Л. АРТЕМЕНКО, 
розкрійник металу коваль
сько-пресового неху заводу 
«Червона зірка», делегат 
XVIII з’їзду ВЛКСМ.

ПЕРША КОЛОННА «зежяиязпйняввв

СЕРЦЕМ
СПРИЙНЯЛИ—
ДІЛОМ

ОДЕСА, 8 липня. (Кор. 
РАТАУ). ГІринрашсний ем
блемою XI Всесвітнього 
фестивалю молоді і студен
тів, чорноморський лайнер 
-Грузил» відійшов від 
причалу Одесьного пор
ту і взяв курс на Кубу. На 
його борту — 480 молодих 
робітників, колгоспників, 
студентів — посланців Ро
сійської Федерації, Украї
ни, Білорусії, Грузії, Лит
ви, Вірменії, інших брат
ніх республік нашої краї
ни. Перед відплиттям вони 
взяли участь у мітингу мо
лоді міста-героя, який від-

Фестивальним 
курсом
бувся на морському вон- 
залі.

По дорозі в Гавану ра
дянські юнани і дівчата 
разом з номсомольсько- 
милодіжнигл екіпажем теп
лохода проведуть комуніс
тичний суботнии, семінар, 
присвячений інтернаціо
нальному вихованню, і ве
селе свято Нептуна.

БАГАТО УЧНІВ ШКІЛ МАЛОБПСКІВСЬКОГО РАЙОНУ ПІД ЧАС 
КАНІКУЛ ТРУДЯТЬСЯ ПА ВИРОБНИЦТВІ, В РАДГОСПАХ І КОЛГОС
ПАХ. НА МІЖКОЛГОСПНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НО ВИРОБНИЦТВУ 
ЯЄЦЬ І М'ЯСА ПТИЦІ ТЕЖ ПРАЦЮЮТЬ ШКОЛЯРІ.

НА ЗНІМКУ: (ЗЛІВА НАПРАВО); УЧНІ СНІ № 3 м МАЛОЇ ВИСНИ 
ШЕСТИКЛАСНИК ОЛЕКСАНДР ВАСКЛЕГА. ВОСЬМИКЛАСНИЦЯ ГА
ЛИНА МАЛА, ДЕВ'ЯТИКЛАСНИЦЯ ТАМАРА ГіОПІЩУК, ДЕРЯ1И- 
КЛАСІІИЦЯ СНІ № -1 КОМСОМОЛКА НЕЛЯ МИЦУЛ і ВЕТФЕЛЬДШЕІ 
АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ТЮТЮНЕННО РОБЛЯТЬ ПРИВИВКУ МОЛОД
НЯКУ ПТИЦІ.

Фото В. ФЕДвРОеД.

ВІДПОВІМО!
Вивчаючи матеріали липневого Плену

му ЦК КПРС, ми/лозолі захоплюєшся: 
яка велична перспектива відкривається 
для дальшого розвитку однієї з найваж
ливіших галузей народного господар- 
сіва, які чіткі завдання накреслено пе
ред кожним, хто причетний до вирощу
вання хліба, збільшення виробництва 
продукції тваринництва, хто покликаний 
слосом і ділом сприяти піднесенню 
сільського господарства на новий якіс
ний ступінь. Мабуть, найперше, що гор
дістю пооймас наші серця, — це бать
ківська турбота партії і уряду про зміц 
нення економіки колгоспів та радгоспів. 
Адже навіть ми, молоді, уже стали свід
ками різкого збільшення капіталовкла
день у сільськогосподарське виробни
цтво. Його частка в загальних обсягах 
капіталовкладень за десять з лишком 
років зросла на сім процентів! За цісю 
цифрою — тисячі й тисячі потужних 
тракторів і комбайнів, всезростаючі по
ставки мінеральних добрив, засобів за
хисту рослин, нові тваринницькі ко/лп- 
лекси, школи і дитячі садки, прекрасні 
сільсьні вулиці — все, що в кінцевому 
підсумку веде до забезпечення всебіч
ного, надійного постачання країні про
довольства 4 сировини, зближує мате
ріальні та культурно-побутові умови 
життя міста і села.

Неухильно виконуючи програму даль
шого розвитку сільського господапства, 
накреслену березневим (1965 р.) Плену
мом ЦК КПРС. сільсьні трудівники ІІіро- 
юоградщини успішно виоішують значне 
коло аграрних проблем. Забезпечено пев
ний ріст виробництва зерна, м’яса, мо
лока, ясць, дедалі ширшого розмаху на
буває спеціалізація і концентрація сіль
ськогосподарського виробництва. кра
щають наші села, колгоспники дістають 
все більше можливостей працювати твор
чо, за покликанням. Допомагаючи пар
тійним організаціям у вирішенні цих пи
тань. сільсьні комсомольці прагнуть зав
жди бути там, де важче, де так необхідні 
їх молодечий запал, ентузіазм і твор
чість.

Усе, чого ми досягли в праці, нагро
маджений досвід переконливо свідчить 
про життєву силу ленінської аграрної 
політики КПРС. Значить, ми повинні йти 
далі курсом, наміченим березневим 
(1965 р.) Пленумом ЦК КПРС. Значить, 
виходячи з рішень липневого Пленуму, 
треба, щоб, боротьба за ефективність і 
якість на селі стале головним у нашій 
роботі.

«Головний критерій усієї господарської 
діяльності, — підкреслив у доповіді на 
Пленумі Леонід Ілліч Брежнєв. — це кін
цеві виробничі результати». Ось чому 
так важливо постійно забезпечувати на
дійне виконання всього комплексу робіт. 
Лиш о сьогодні мова йде про подолання 
рубежів останнього року п'ятиПІчии по 
виробництву зерна, то ми зможемо до 
тримати тут слова тільки тоді, коли у 
всеозброєнні зустрінемо жнива, коли у 
проведенні їх візьмуть участь досвідче
ні механізатори і молоді, учні і студенти, 
робітники підприємств, коли найефентив 
піше використаємо ножну машину, кож- 
••ч жнивну хвилину.

Коли зможемо на вищий рівень під
няти організаторську і політичну роботу 
в трудових колективах. Коротше кажу
чи, у боротьбі за дальше піднесення 
сільського господарства переможе той, 
хто вже сьогодні дбає про результати 
праці рону наступного, хто ясно бачить 
перспективу. Тому першочергове зав
дання комітєіів комсомолу — довести 
рішений Пленуму до кожної молодої 
людини.

ЖОДНОЇ ХВИЛИНИ ПРОСТОЇВ, 
ВТРАТ!^

Молоді хлібороби Носоунраїнського району гаряче схвалюють п’дсумни липне
вого Пленуму ЦК КПРС. Розумом і серцем сприймають вони його величні накреслен
ня. Адже юність свою віддають перетворенню їх у конкретні діла.

Нинішні жниеа — також відповідальна віха на шляху створення достатку хліб
них багатств країни. Як зібрати врожай третього року п'ятирічки шеидно і без 
втрат — редакція газети радилась із молодими послідовниками Гіталова.

Олег ІІЦЕНКО — 
перший секретар рай
кому комсомолу:

Жнива

ювілейні — 

жнива ударні

— Жнива 60-го року Ленінського ком
сомолу — жнива ювілейні. Всі помисли 
молодих хліборобів про те, щоб зроби
ти їх ударними від першої загінки до 
обжинок. У центрі цього масового енту
зіазму —ч комітети комсомолу. На сьо
годні певністю закінчилася комплектація 
комсомольсько-молодіжних колективів, 
які візьмуть участь у жнивах, перевірено 
готовність техніки. Екіпажі номсомоль- 
сько-моподіжних збиральних агрегатів 
взяли високі соціалістичні зобов’язання: 
скосити ранні зернові на площі 7603 гек
тари і на/лолотити 266 611 центнерів зер

на (минулого року обмолот склав 204 
тисячі центнерів).

Майже півтори тисячі молодих хлі
боробів візьмуть участь у ювілейних 
жниеах. Кожну п’яту тонну зерна нового 
врожаю району вени відправлять в засі
ки Батьківщини. Організованим загоном 
виходимо б поле: 41 комсомольсько-мо
лодіжний комбайновий екіпаж, 248 — 
автомобільних (більше третини всіх екі
пажів району), 197 — тракторних, 23 — 
комсомольсько-молодіжних зміни на то- 
ьах. Статистика свідчить про те, що на 
жнивах третього року п'ятирічки працю
ватимуть майже вдвічі більше комсо
мольців і молоді, ніж на минулорічних. 
Вийдуть у загінки гвардійці попередніх 
збиральних кампаній — Володимир 
Стензя, Віктор Ященко. Володимир Лу- 
бенець, Анатолій Набок, Олександр 
Киянченко. Підтримуючи почин школя
рів села Рівного, котрі під гаслом «До
поможемо батькам!» вирішили всі кані
кули працювати на фермі, майже півти- 
сячі старшокласників району будуть 
трудитися на жнивах.

Через день—два в колгоспах почну
ться радісні й хвилюючі свята першої 
загінки. Жнива/л буде дано старт.

пана летучка 
„Молодого 
комунара“

Встановлено

пам'ятний

кубок

Світлана ГУР1НА—® 
другий секретар рай
кому коіисомолу:

— На комітети комсокчолу, комсо
мольські штаби «Ж.чивб.-78:>, штаби і пас
ти «Комсомольського прожектора;: по-< 
кладено відповідальне завданню — ство
рити в трудових колективах таку обста
новку, яка 6 схиляла і кликала юнанЇЕ та 
дівчат до якісної і продуктивне' роботи, 
успішного виконання соціалістичних зо
бов’язань. Стимули заохочення тут ма
ють відіграти важливу роль. Тому ми 
вперше оголосили спеціальний конкурс 
на. пам’ятний кубок ■ Рейсед-60л, при
свячений ювілею Ленінськогс комсомо
лу. Його отримає кращий мелодий ком
байнер району. А підсумки трудового 
суперництва молодих жниварів підбива
тимемо щодня.

(Закінчення на 2-й стор.).



2 стор.
11 липня 1»78 року

жодної ХВИЛИНИ ПРОСТОЇВ, 
ЖОДНОГО ГРАМА ВТРАТ!

привітання переможці». Гарантуємо всім 
нашим глядачам хороший настрій. Вза
галі перед трудівниками ланів виступа
тиме 38 агітбригад. На жнива вирушить 
агітпоїзд Палацу культури «Ювілей
ний».

ЦЯ

Кухоль 
квасу —■ 
на здоров’я

Поч. на 1-й стор.).

— риса діловитості, 
молодим хліборобам 
вітальні листи коміте- 

інформаційні бюлетені

(Закінчення.

Оперативність 
Щодня кращим 
будемо вручати 
тів комсомолу,
райкому «Трудовий день молодого ме
ханізатора». Перехідні вимпели планує
мо вручати переможцям трудової жнив
ної вахти раз у три дні.

У жнива кожен комітет переносить 
центр своєї роботи безпосередньо на 
лінію боротьби за хліб: в поле, на токи, 
елеватори. Комсомольськими нагорода
ми повинен бути відзначений кожен 
ударник, комітет не має права замовча
ти про будь-якого відстаючого жниваря. 
Досвід роботи кращих комбайнерів, во
діїв, трактористів, ремонтників буде теж 
оперативно висвітлюватися в районних 
газеті і радіопередачах, в інформацій
них бюлетенях, щоденниках.

спарений валок на зробиш на захват 
збирача, то знищать колеса центнери 
вже скошеного хліба. Образно кажучи, 
естафета праці починається оід жатка
ря. На жнивах у районі будуть 210 жат
карів. Пропоную нашу естафету на полі 
передавати комбайнерам першого
пред’язлення.

лежить і від доброї роботи працівників 
хлібоприймальних підприємств.

Готовий
до 
несприятливої 
погоди

Валерій КУЦЕН
КО — комбайнер кол
госпу «Мир»:

— Хліб збирати нелегко. Не випадко
во ж у зверненні передових працівни
ків збирально-транспортних комплексів 
республіки говориться: «Готові до мож
ливих несприятливих погодних умов у 
пору жнив». Ці рядки схвилювали. Зга
дав минулорічні жнива. Працював я з 
складі комплексу. І есе спочатку йшло 
гаразд. Метод іпатовців сприяв виграшу 
часу, якості збирання. А потім почалась 
морока. Керівництво колгоспу час від 
часу давало розпорядження переганяти 
комбайни з поля на поле за 6—7 кіло
метрів. Якраз пішли дощі, поки пере
їдеш на інше поле, на попередньому ко
лоски вже осипаються. Думаю, минуло
річні втрати стануть уроком для кращої 
організації роботи збиральних загонів. 
Особисто я готовий працювати за будь- 
якої погоди.

Хотілося б довір’я...
Олександр ВЕРГУН — заступник го

лови колгоспу «Мир» по роботі з молод
дю, начальник збирально-транспортною 
загону:

— Переконує, думаю, і доводити 
не потрібно, що іпатозський метод 
під силу освоїти комсомольсько-моло
діжним колективам. На жаль, в районі їх 
мало. А довіряти, як бачимо, нам мож
на на всі сто.

Естафета зі знаком якості
Сергій КУРІННИЙ — жаткар кол

госпу «Мир»:
— Автори звернення закликають, як і 

з попередні роки, використати на ни
нішніх жнивах прогресивний метод роз
дільного збирання. Як важливо це для 
долі врожаю, бачив сам. Адже минуло
го рску працював помічником жаткаря. 
І від нашого екіпажу, як і від інших, ба
гато в чому залежало виграти час, не 
допустити втрат. Зідомо ж, що валки 
можна так скосиги, коли комбайнер 
тільки те й робитиме,. що розвертати
меться для нового заходу. Або якщо

Тільки досвід 
іпатовців

Олексій КОЗЛОВ- 
СЬКИЙ — заступник 
голови 
«Дружба» по роботі з 
молоддю, начальник 
комсомольсько - мо
лодіжного збирально- 
транспортного загону:

колгоспу

Служба: 
дні І ночі

Олександр ВІДІ- 
БОРЕНКО — майстер 
слюсарного цеху Но- 
воукраїнського рай- 
об'єднання «Сільгосп
техніка»:

— Скажу про роботу нашого комсо
мольсько-молодіжного комплексного 
загону. Минулого року навіть за важ
ких погодних умов ми чотирма старень
кими СК-4 першими в господарстві за
кінчили збирання і перейшли допомага
ти другому відділку. А Василь Сергієнко 
на площі 195 гектарів намолотив майже 
7 тисяч центнерів зерна і зайняв перше 
місце серед колгоспних екіпажів СК-4. 
Можна це досягнення назвати трудовим 
подвигом Сергієнка. Адже він працю
вав на комбайні, що відслужив свій 
амортизаційний строк. Як бачите, іпатов- 
ський метод дозволяє ефективно вико
ристовувати навіть техніку «пенсійного» 
віку. Цього року в загін дали нового 
СК-5. Основне навантаження все ж зали
шається на комбайни, що відслужили 
свій вік — 225 гектарів. Покладаємося і 

іпатовський метод.

— На відкритих партійних зборах дня
ми головний інженер Л. М. Піцюка 
заявив, що вся жнивна техніка жде 
команди рушати. Для нас це стане по
чатком напруженої роботи. Вже складе
но графік чергування ремонтників. По
трібний арсенал запасних частин заго
товлено в обмінному пункті. До опера
тивної роботи готова і служба техобслу
говування. Шість «пітучок» будуть виїз
дити для надання допомоги на місцях, з 
метою профілактики будуть застосовані 
діагностичні установки.

Дорогий 
варіатор
у жнива

розраховуємо

Секретар 
міняє 
професію

на

Віктор ЛЕВЕНКО- 
секретар комсомоль
ської організації кол- 
юспу імені Ватутіна:

курсах. Одержав— Взимку змився на 
посвідчення. Вперше на нинішніх жнивах 
працюватиму нарівні з комбайнером па 
«Колосі». Тут же поруч на інших маши
нах — комсомольці і молодь. Так що моі 
контакти з ними будуть тепер дещо на 
вищому рівні. Жаль, що інші комсомоль
ські ватажки не підтримують мене. Ад
же механізаторський 
в'язковий для всіх.

Дах для хліба

Олександр ДОРО- 
ФЕЄВ — токар, сек
ретар комсомольської 
організації Новоук- 
раїнського комбінату 
хлібопродуктів:

всеобуч — обо-

— У період підготовки до жнив у нас 
теж була своя ініціатива Ми створили 
комсомольську бригаду і в позаробочий 
ьас відремонтували один сушильний 
агрегат. Знаємо, що успіх на жнивах за-

ДЛЯ ТЮМЕНІ І ДЛЯ
Напередодні Псршотргвпевої о свята Олександрій

ський завод підйомно-транспортного устаткування, 
порівняно молоде підприємство, ••виготовив десятптн- 
сячниї! підйомний кран вантажністю п’ятнадцять 
тонн. Вш призначений для «Головпоменьпромбуду». 
Багато попрацювали над ним комсомольці — сліосар- 
складалшшк Анатолій Зелений, електрозварник Юрій 
Жгун старший майстер Анатолій Шарапов. Взагалі, 
честі виготовляти ювілейний десяти тисячний кран 
були удостоєні найкращі виробничники та інженерно- 
технічні працівники, серед яких більшість — комсо
мольці і молодь.

Тільки в третьому кварталі завод мав виготовити 
кран для Чорнобильської атомної електростанції, а 
вже у квітні замовлення виконав. Тепер вирішується 
питання про тс, щоб усі три крани, замовлені будів
никами БАМу на третій квартал, виготовити в липні.

Володимир ПОНО
МАРЕНКО — інже- 
і:ср-інспекгор Держ- 
сільгосл технагляду:

Тетяна ГОЛУБЕН- 
КО — економіст, за
ступник секретаря 
комсомольської орга
нізації Новоукраїн- 
ської райспоживспіл- 
ки:

— Хороший настрій жниварям повин 
ні «доставити» а поле й торгіаельники, 
побутовики. Дві автолавки, 20 парків на 
токах і хлібоприймальних пунктах, 52 
мотокіоски, 4 пересувні підприємства 
громадського харчування будуть обслу
говувати хліборобів. У поле — товари 
підвищеного попиту. І ще одна приємна 
деталь: шість цистерн з квасом — тіль
ки для жниварів. Райспожиаспілка до по
чатку збиральних робіт створила запас 
побутових і харчових товарів значно 
більше, ніж минулого року.

Поряд
з комуністами

В. Я. КРУЦЕНКО— 
другий секретар 
г.оукраїнського 
кому Компартії 
раїня:

Но- 
рай-

Ук-

всі комбайни в районі 
хоча Олександр Віді- 
від імені ремонтників 
хороше техобслугову-

— На сьогодні 
відремонтовані. І 
боренко гарантує 
«Сільгосптехніки» 
вання, хочеться застерегти: не повтори
лися б прорахунки підготовчого періо
ду. Обмінний пункт райоб єднання пору
шує строки ремонтів, встановлених до
говором. Гак, варіатори комбайнів СК-4 
і КПП «Нив», надіслані із колгоспів іме
ні Ульянова, імені Калініна, імені Кіро
ва, в ремонті вже давно, і до цього ча
су господарства їх не отримали.

При веземо 
ПІСНЮ В поле

Валентина ЧАЙ
КО ВСЬК А — мето
дист Новоукраінсько- 
го Палацу культури 
«Ювілейний», секре
тар комсомольської 
організації:

— Механізатори готують до жниз свої 
машини, ми — пісню. Стежки й дороги 
наші перетинатимуться на хлібному кон
вейєрі не один раз. Самодіяльна на
родна агітаційно-художня бригада па
лацу, золотий лауреат І Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної художньої 
творчості трудящих, переглянула свій 
репертуар. До жниз готові. Найбільша 
нагорода для нас буде — побачити, як 
пісня чи танок проженуть втому на об
личчі комбайнерів. Зустрітися за час 
жнив можемо з ними по кілька разів. 
Тому будемо щоразу дарувати нозі кон
цертні номери. Незмінним буде тільки 
одне — свої виступи починатимемо з

— Хороший діловий настрій у молоді 
в переддень жнив ювілейного комсо
мольського року. Значить, серцем і 
розумом сприйняли настанови липнево
го Пленуму ЦК КПРС, звернення передо
вих працівників збирально-транспортних 
комплексів до всіх механізаторів рес
публіки. Важливо виростити хліб, і не 
менш важливо зібрати його до колоска. 
Нинішні жнива не обіцяють бути легки
ми. Врожай вродив дорідний, ярі на 
площах до 12 процентів вилягли. Госпо
дарства району мають продати державі 
22 800 тонн сильних та цінних сортів 
пшениць. Це значно більше, ніж у по
передні жнива. Валкування на площах 
під названими культурами почнеться од
разу ж після косовиці гороху. Отже, на
пруження очікується з перших днів 
збирання. Запорукою ударної праці, зви
чайно, буде добре підготовлена техніка, 
діловий настрій хліборобів. Діловий і 
бойовий, бо на один комбайн в районі 
навантаження становить 190 гектарів. 
Нелегко буде машинам, не легко буде 
людям. Приємно відзначити з розмови 
сьогодні за круглим столом про те, що 
молодь готова саме до важких жнив, 
бере досвід, кращі набутим минулих 
жнив, критично оцінює прорахунки. На
дійна, значить, підмога працюватиме на 
збиранні поруч з комуністами.

Райком партії перед жнивами провіз 
наради в усіх збирально-транспортних 
загонах. Не лише для того, щоб визна
чити завдання, а й щоб підняти автори 
тет начальників загонів. Захід набуваг 
особливого значення, якщо врахувати 
що багато керівників цієї ланки — мо 
лоді спеціалісти, комсомольські ватаж 
ви. На період жнив створено 46 тимча 
созих партійних груп і 14 — партійно 
комсомольських. Всюди поруч з кому 
ністами трудитимуться комсомольці.

На ударні жнива настроєні молоді 
хлібороби. Значить, будуть нові рекор
ди. І потрібні рекорди. Щоб сьогодніш
ній рубіж правофлангових жниварів 
завтра став нормою сотень їхніх моло 
дих суперників по змаганню.

\ Матеріали виїзної летучки підготувала
О. БАСЕНКО.

БАМу
На заводі вже стало традицією, що більшість за

мовлень виконують значно раніше встановленого 
строку. В цьому велика заслуга комсомольсько-моло
діжного колективу згготовчої дільниці кранового 
цеху, де бригадиром Петро Колосов, а групкомсоргом 
Леонід Новиков Саме з цієї дільниці починається 
процес виготовлення кранів.

Якщо повернутися в недалеке минуле, то нічого 
втішного про роботу колективу бригади сказати на 
заводі не могли. Довелося парткомові і комітетові 
комсомолу втручатися — бригаду зміцнили молоди
ми комуністами і комсомольцями. Відразу ж підви
щилась трудова дисципліна, стало правилом пере
виконання змінних корм не менш як на 10 процентів. 
За підсумками соціалістичного змагання в першому 
кварталі колектив бригади внбороз звання «Кращий 
комсомольсько-молодіжний колектив». Усі два-

надцять членів його — ударники комуністичної пра
ці, всі вчаться на курсах підвищення кваліфікації

А ще молодим кранобудівником притаманне поч' т- 
™™и"ядТ-„п,“₽^мст’а-<*• *«йо™ Хі 
струкщя. Після якої потужність заводу ПОДВОЇТЬСЯ 
Будівельникам, звичайно, не так пече коти загін 
чаться рековструкційні роботи, а заводчанам іоче 
Ться щоб це сталося якнайшвидше. Ось приклад

— і першому механоскладальному цеху пвашоють 
токарі-карусельнчки. Вони виготовляють колеса* до 
петегка цеР зобо^ К°МСОрГ’ ~
нелегка це робота. Але план чотирьох місяців впни виконали до середини квітня. А ?оді з So™ 
шативи пішли на допомогу будівельникам грушкім 
серг Микола інмошснко, молодий комуніст Іван 
Кирносюк. Олександр Коломіець, Микола Гненншї

Нині молоді виробничники готують запас на” на 
стуПІННІ місяць, потім знову буТУТЬ іаїїт? » X ’ 
вельних роботах. ' зайняті на будь

М. ВАСИЛЬЧЕНКО.



11 липня 1978 року , ,ІМГо7годbtä комунар" З стор.

^>НАЮ: у моїй школі, у всіх 
школах на урочистих ви

пусках при врученні свідоцтва 
про середню освіту юнакам і 
дівчатам тепло, гордо звучить 
фразе — усі дороги для моло
ді у нас відкриті. Дійсно, у нас 
кожен може вчитися, кожен 
може працювати... Тобі допо
можуть стати учителем, ліка
рем, поетом, майстром, меха
нізатором. Ці великі права 
утверджені й у сонячному За
коні радянського життя. А ще 
всюди скажуть тобі, що най
перше — ти повинен бути лю
диною. Радянською людиною, 
добротворцем ца землі... І 
щоб здійснилося це головне 
прагнення, у нас є багато доріг. 
А між ними чотири великі до
роги...

ДОРОГА 
ПЕРША

Якось січневого холодного 
дня я стояв на узбіччі шляху, 
«голосував» попутним маши
нам — треба було добратися 
до Канежа. Неділя. Вихідний. 
Усі автобуси у тому напрямку 
пройшли. Та ось з'явилася ван
тажна, я підняв угору руку — 
заскреготіли гальма. Ми відра
зу впізнали один одного... Я 
впізнав його, хоч тепер він був 
змужнілий, серйозний, з поси
вілими скронями, мій колиш
ній учень.

У дорозі не мовчать. Я за
питав:

— От ти, Григорію, багато за 
ці роки, мабуть, пережив, і а 
що найголовніше і запам’ята
лось, і вкарбувалось у серце?

Він подумав; усміхнувся ку
точками вуст, і почав свою роз
повідь, просту, переконливу.

— Траплялось всьою. Рік па 
рік ніколи не СХОЖИЙ. 1 Сім’я €. 
Он уже дочка ходить у десліий 
клас... Та коли сказати про 
найголовніше — я за ці роки 
став людиною, я жив, як люди
на. І за це завдячую одному — 
праці.

Праця — і учитель, і друг, і 
радість, і необхідність, і настав
ник, і потреба життя. Розумій
те, жити без неї не можу.

Хоч би й сьогодні. Я — вихід
ний. А до мене ще вчора звечо
ра прийшов завідуючий фер-

■ мою. Жом скінчився. Зроби, ка
же, Григорію, хоч один рейс 
на цукровий завод. 1 я згодив
ся... Що там і ой зайвий рейс, 
коли тут мова про інше. Що 
там той заробіток, хіба справа 
в грошах? Для чого живе лю
дина? Хіба не для того, щоб 
творити добро — засіва ні поле 
пшеницею, зводити будинки, 
прокладати в тайзі залізниці — 
і дли себе, і для майбутпіх по
колінь?

Я пригадав цю розмову, ко
ли у селі Оситній на кукуруд
зяному полі зустрівся з юна
ком. Він у травні демобілізу
вався з лав Радянської Армії. 
Вів комбайн, косив стебла на 
силос... І... співав! Від радості. 
Від того, що навколо нього зе
леніло буйне море... Ще вчора 

• тримав штурвал танка, охоро
няючи Вітчизну, а сьогодні на 
комбайні зміцнював своїм тру
дом Батьківщину.

І коли ми розговорилися, він 
повторив думку мого учня ---
водія Григорія Ткача. З моло
дечим запалом. Зі своїми мрія
ми. Щоб поле врожаїлося, щоб 
тут були стоцентнерні врожаї 
кукурудзи й’пшениці, щоб цук
рові буряки були по пуду ко
рінь.

— І вірю я,, що так буде! Бо 
ми ж люди. Ех, і хороше тру
дитись на землі! Ех, і хороше 
бути на світі людиною!,.

Синіли верхів’ями далекі 
Карпати. Ми з директором об
ласної дослідної сільськогоспо
дарської станції прямували у 
Борислав — може й тими до
рогами, якими прямував Каме
няр. Праліс обступив нас мо
гутніми смереками і ялинами, 
буйними травами біля біжучнх 
струмків. Присіли на повалене 
дерево.

Директор скаржився:
— Як жаль, що людині так 

мало відміряно, що до пас рано 
приходить хвороба... От скільки 
навколо сонця, який чудесний 
відпочинок і лікування. А від
почивати не вмію, не можу. 
Весь у думках про свої ділян

ки, рослини, досліди, про своїх 
співробітників. Зроблять 8011(1 
все добре й без мене, та хіба я 
можу не думати про них? І я 
не мучусь від того, наапаки, 
без тих іривог був би пустопо
рожнім колосом, а не справж
ньою людиною...

Три людські долі. Три зовсім 
різних життя. Три професії. А є 
одне спільне у всіх. І хіба не 
гро це говорить у своїй книзі 
спогадів «Відродження» Гене
ральний секретар ЦК КПРС, 
Голова Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєв:

• Зустріч для тебе

Микола Стоян — давній друг нашої газети. Нам приєм
но, що майстер художнього слова — позаштатний ко
респондент «Молодого комунара». Працює Микола Олек
сандрович учителем Панчівської середньої школи Ново; 
миргородського району. Це цінава людина, яка пройшла довгий 
життєвий шлях, має багатющий досвід. Сьогодні Микола Стоян 
ділиться з молодим читачем своїми роздумами про буття, дарує 
юним свої почування і надії.

«От і я, коли доводиться бу
вати а рідних місцях, не просто 
милуюсь красою дніпровських 
берегів, але згадую: цю доро
гу прокладали ще при мені, і 
цей Палац культури будувався 
тоді ж, і ці заводи, електро
станції, шахти, і ці міські вули
ці, і колгоспні села — в них є 
частка моєї праці, моїх розду
мів, моїх хвилювань, безсон
них ночей...»

У праці народжується, у пра
ці утверджується людина. У 
праці розвивається й краса лю
дини. Ця думка пронизує всю 
книгу «Відродження». Кого з 
нас не хвилює розповідь про 
Аню Лошкарьову?

«А незабаром мені стало ві
домо, що Аня тяжко хвора. Да
лося взнаки голодне воєнне 
дитинство, у неї відкрився ту
беркульоз. Звичайно, ми зро
били есе, щоб Аня одужала, 
запропонували їй іншу роботу, 
але вона навідріз відмовилась: 
«Не можу без будови і без 
дівчат». Які промовисті слова. 
Не можу бути без будови... 
Так. То найперша, найголовні
ша дорога. Для того, щоб ста
ти людиною, полюби працю...

ДОРОГА 
ДРУГА

Де б ви не були, юначе чи 
дівчино, ви будете не самі, а 
в колективі. Навіть дві люди
ни — то вже колектив. У ко
лективі люди з різними харак
терами, різними звичками, різ
ною освітою, різними уподо
баннями, але всіх єднає одне, 
головне — співпраця, єдина 
воля, єдине завдання. Хай гс 
буде завод, колгосп, ферма, 
школа — кожен колектив пра
цює для Батьківщини, для 
всього рідного народу.

Нещодавно я зустрів свого 

колишнього учня, непоганого 
хлопця. Я слідкував за ним, за 
його ростом. Він успішно за
кінчив педагогічний інститут, 
пішов працювати у школу від
даленого села. Працював з 
вогником, дуже добре. При
значили спершу завучем, а 
згодом і директором. По
тім і зняли, бо почав зазна
ватись, з думкою колективу 
не рахуватись, неповажати ін
ших.

Життя у колективі дуже 
складне. І, найперше, якщо хо
чеш, щоб поважали тебе, по

важай інших. Головне — зро
зумій, що без суворої дисцип
ліни не можна, живи тим, чим 
живе колектив. Продумуй ко 
жен свій вчинок, кожен свій 
крок.

В одну із тракторних бригад 
прийшов юнак. Дали йому ста
рий трактор. Побув він місяць, 
заробив малувзіо карбованців, 
і, як-то кажуть, тільки смуга 
лягла. Може, хлопця треба бу
ло краще привітати, зустріти, 
влаштувати, дати кращу маши
ну, поставити поруч з ним чуй
ного, досвідченого наставника. 
Може, і в школі давати було б 
не лише знання трактора, його 
деталей, а й вчити тому, іцо в 
житті можуть бути різні 
ускладнення, труднощі, пере
шкоди — а ти умій їх здолати 
Може б і хлопцю не так поспі
шати зі своєю втечею.

Ми — за нормальні, хороші 
умови для молоді. Але аж ніяк 
не за тепличні. Справа ж не ли
ше в романтиці. Справа у став
ленні до всього гою, що є в 
‘бригаді, до її людей, до її зав
дань, до її честі і трудової істо
рії, слави.

Пізніше бригадир так і ска
зав: час був напружений-, час
тіша тракторів стояла на ре
монті. останні використовува
лись на повну потужність. То
му на них і працювали досвід
чені механізатори.

згодом при зустрічі з тим 
хлопцем виявилося ще непри
ємніше. Він заявив, що розра
хувався через малу пла ї то. Ми 
не проти заробітку. Та коли по
чинаєш свій життєвий шлях з 
єдиною думкою про іроші 
справжньої людини з тебе не 
вийде.

Колектив тому і прекрасний, 
що вчить усіх жити для всіх, 
для Вітчизни. Там панує дума 
про щастя для людей, для 
Батьківщини.

Колектив тому і сильний, що 

він найперший майстер, що 
шліфує, обточує. Відкидає все 
зайве, додає те, чого в тобі 
ще немає.

На ферму прийшов молодий 
зоотехнік. Знань мав багато, а 
гонору ще більше. «Я сказав», 
«Я вирішив», «Не вам мене 
вчити», «Що ви скінчили — ве
чірню школу, та й годі?», «У 
мене за плечима інститут».

Тваринники поважали його, 
бо спеціаліст він був добрий, 
але й розумно, по-діловому 
критикували, зауважували, ста
вили на своє місце.

Кінчилася ця історія заявою 
на розрахунок. Розрахували. 
Пройшов рік і другий. На тре
тій той зоотехнік повернувся 
знову на ферму. На зборах щи
ро й відверто зізнавсь: працю
вав у двох колгоспах.

— А хочу до вас поверну
тись. Ви хоч і б’єте, так за ді
ло. Хоч і боляче, але скажу; 
добре ви пісочили мене. 1 з ва
ми працювати ціказіше... Прий
майте...

Прийняли. Дуже змінився 
він. Де колись рясніло «я», 
з явилося «ми». І інші розмови: 
«Як ви думаєте?», «А чи, това
риші, так не було б краще?», 
«Хочу поділитись з вами ра
дістю», «Приходьте на бесі
ду...»

І з тих змінах чудову роль 
зіграв колектив. Колектив по
мічник, вихователь, суддя. Ко
лектив і товариш, і друг, ко
лектив уміє і оцінити, і підняти 
людину.

Знаю одного комсомольця. 
А риси мав він отакі — був 
старанним у роботі, був чуй
ним до товаришів. Обрали його 
секретарем комсомольської 
організації. Пройшов час — 
вступив до лав КПРС, а згодом 
його обрали секретарем пар
тійного бюро колгоспу. Пова
жають молоду людину кому 
кісти, люблять люди.

Колектив... І хіба не про це 
говорить Л. І. Брежнєв у своїй 
книзі «Відродження»:

«Оглядаючи свій шлях, зга
дуючи роки, безроздільно від

дані Придніпров'ю, можу ска
зати, що вдруге поріднився 
тоді з чудовим краєм могутніх 
підприємств і квітучих нив. 
Відрадно, що мені довелось 
потрудитись разом з робітни
ками, колгоспниками, буді
вельниками, інженерами, агро
номами, вченими цієї щедрої 
землі».

ДОРОГА 
ТРЕТЯ

На роздоріжжі великих пів 
денних шляхів, справді серед 
широкого безкрайого степу, 
загубилось у зелені садів неве
личке село. В ньому є оселя, 
і живе в ній старий, старий чо
ловік.

Молодість була і промайну
ла. Колись був одруженим. 
Мав дружину і троє діток. Та 
знайшлася молодша, краща, 
веселіша. І він залишив ту, 
котрій присягався у вірності. 
А діти-сироти підростали, іно
ді просили у батька грошей. 
Не посилав. Вистачить, мовляв, 
їм і аліментів. Діти піднялися, 
дівчата заміж повиходили, на 
весілля запрошували. Батько ж. 
Не поїхав. Син до Армії йшов. 
На провожання кликав... Не 
приїхав. А потім непомітно 
підкралася старість, а з нею — 
і хвороба. Друга дружина ки
нула його. Залишився сам, як 
палець. І аж тоді згадав, що в 
нього є діти. А діти неначе 
змовились, усі одну відповідь 
прислали, що батька у них не
має,..

Радянська держава гуманна. 
Наділить його й куточком, і 
хлібом, і всім до хліба. Та хіба 
людині у старості цього до
сить? Хіба не опромінило б йо
го добре слово дочок і сина, 
хіба не ощасливили б усмішки 
онуків?

Сім’я... Часом думаємо, що 
дітям про це ще рано знати, 
що все це прийде до них по
тім. А «потім» приходить і так:

— Я її зовсім не знав. Сіє й 
віє гроші на вітер. їй тільки в 
думці дорогі плаття...

— Вона навіть звичайного 
борщу не вміє зварити.

Не в боргу залишаються і 
молоді жінки;

— Я його зовсім не знала. 
Йому тільки мотоцикл та ри
балка в думці.

— Йому б зранку до вечора 
футбол ганяти.

— Він у чарку любить загля
нути...

І... І доходить справа до роз
лучення, до трагедій.

У школі йшов новорічний 
бал. Веселились учні старших 
класів і запрошені молоді ви
пускники попередніх років... А 
там, біля вікна, не соромля
чись, плакала молода жінка. 
Скільки горя було в її очах... 
Розлучена...

Чому ж трапляються такі 
трагедії? Є багато лричип. 1 
одна з них — блискавичне зна
йомство, блискавичне рішення, 
блискавичне весілля і блиска 
оичне розлучення. Отож, спер 
шу ніж одружитись, подиві 
ться, молодята, один на одно
го пильніше.

Є в Конституції СРСР стат
тя 53. У ній говориться: «Сім’я 
перебуває під захистом дер
жави. ІІ!люб грунтується на • 
добровільній згоді жінки та 
чоловіка, подружжя є повніс
тю рівноправним у сімейних 
відносинах. Держава виявляє 
піклування про сім'ю шляхом 
створення і розвитку широкої 
мережі дитячих закладів, орга
нізації і вдосконалення служби 
побуту та громадського харчу
вання, виплати допомоги і 
пільг багатодітним сім’ям, а та
кож інших видів допомоіи 
сім'ї».

Рівноправність, повага, доб
ровільність... Все тобі дає дер
жава. Дай і ти їй усе.

І пам'ятай, що людиною ста
неш тоді, коли в тебе хороша 
сім’я!

ДОРОГА 
ЧЕТВЕРТА

Завжди в учительській мені у 
вічі впадає плакат «Якщо хо
чеш бути педагогом — учись!»

Та хіба тільки педагогом? 
Кожен день приносить щось 
захоплююче, нове. Як же не 
пізнавати, не вивчати його?

Ми дуже багато знаємо про 
Велику Вітчизняну війну. І в 
«Молодій гвардії» О. Фадеева, 
і в «Прапороносцях» О. Гонча
ра, і в десятках інших поетич 
них, прозових, драматичних 
творах яскраво змальовано 
подвиг радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні.

І ось з’явилася книга Гене
рального секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєва «Мала 
земля», а за нею й «Відрод
ження». У них — розкриття но
вих сторінок життя Батьківщи
ни — тепла, схвильована роз
повідь комуніста, політичного 
керівника. Сотні, тисячі їх кува
ли, виборювали Перемогу, а 
потім відроджували землю для 
щастя і миру. Це розповідь 
про людину, це наука, як стати 
нею.

І кожен розділ цих книг 
пронизує думка, вимога: 
вчись!

Навчання є не лише потре
бою життя. Без нього немає 
руху вперед. Не вчишся — ти 
відстав, ти не з тими, хто на
ступає, хто здобуває перемоги- 
Навіть більше — ти вже зава
жаєш і товаришам, гальмуєш 
їх поступ.

Навчання завжди є радістю. 
Щаслива та людина, що пізнає 
таємниці незвіданого, що, 
озброєна знаннями, вирощує 
замість одного колоска — два.

Людина, що вчиться, прино
сить радість і іншим.

Чотири дороги... Чи є й інші 
для того, щоб стати людиною? 
Є! Але ці чотири — головні, 
магістральні. Підеш ними — і 
обов’язково знайдеш своє 
щастя. Підеш ними — і обо
в’язково станеш людиною...

Микола СТОЯН.
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„СТАРТ“— 
„ЗІРКА“—0:1

Останнім матч першого 
кола чемпіонату країни з 
футбола кіровоградська 
«Зірка» провела на виїз
ді. В Тирасполі вона зу 
стрілася з «Стартом». У 
Першому таймі, що про
содии у рівній боротьбі, 
рахунку не було відкри
то. Друга половина гри 
мало чим відрізнялась 
■ід першої. Коли до фі
нальної сирени залиши
лося п’ять хвилин, госпо
дарі порушили правила 
на своєму штрафному 
майданчику, за що були 
Покарані одинадцятимег- 
роеим ударом, його май
стерно винонав Валерій 
Самофалов, який замінив 
Богдана Мороза.

♦Зірка» одержала на 
Гініші перемогу — 0:1.

зараз у своєму активі 
мас 32 очка. Вона, як і 
раніше, перебуває в про
відній трійці другої укра
їнської зони.

Сьогодні ніровоградці 
На своєму стадіоні прове
дуть міжнародну това
риську зустріч з «Доб- 
руджою».

В. ШАБАЛ1Н.

пі-

У мраУнсьннЙ 
поліграфічний інститут 

імені 1 на на Федороїт
ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ПЕРШІ КУРСИ НАВЧАННЯ
З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА 
(СТАЦІОНАР).

У Кіровограді закінчилися зональні республіканські змагання на приз клубу 
«Шкіряний м’яч». У середній п'ковій групі першими призерами стали спортсмени 
жену № 3, футболісти жену № 5 ^Кіровоград) вийшли на друге місце серед команд 
молодшої групи, олександрійські спортсмени на четвертому (старша група).

Фото В. КОВПАКА.

ЯК СПРАВИ, ОПЕРАТИВНИКИ?

КОЛИ ПАДАЮТЬ СУТІНКИ...
У НИХ багато справ. Невідклад

них і термінових. На роботі, 
вдома. Та з-поміж них вони зна го
дять час, щоб, одягнувши червоні 
пов’язки, вийти на вулиці рідного 
міста. Зупинити руку, що піднялась 
зламати молоде деревце, провести 
бесіду із юнаком, який покинув 
учора назавжди свій цех, серйозно 
попередити продавщицю магазину, 
котра продала пляшку вина підліт
кові із сусідньої вулиці.

Нині у Світловодсьму успішно діє 
вісім комсомольських оперативних 
загонів. Створені вони при коміте
тах комсомолу великих підприємств 
міста і об’єднуються міським комі
тетом ЛКСМУ в єдиний організм. По
над 250 молодих добровольців є пер
шими помічниками міліції.

До складу міського штабу, який 
очолює другий секретар міськкому 
Сергій Якименко, багато входить 
членів міськкому комсомолу, кому
ністів, людей з вищою освітою. Ще 
кілька років тому комсомольський 
опеоативний був немов би само
стійною організацією, мало контак
тував з народною дружиною, мілі
цією. Головним завданням вважав— 
схопити правопорушника. (Був на
віть такий випадок: біля танцмай
данчика назрівала бійка. Так опера- 
тивники втрутились тільки тоді, ко
ли вона вже почалася).

Тепер робота організована і на
правлена на попередження право
порушень, особливо серед молоді 
І підлітків. Черговий загін збирає
ться в опорному пункті охорони по
рядку і після інструктажу разом з 
працівником міліції хлопці розходя
ться на патрулювання по своїх 
маршрутах. Така форма роботи у 
нашому невеликому місті найбільш 
ефективна: адже тільки вчасна по
ява ровесників із червоними пов'яз
ками на рукавах та ще й з праців
ником міліції у «гарячих» місцях по
передить бійку чи змусить прикуси
ти язика лихослова.

Патрульними чергуваннями опер- 
загін не обмежується. Велина х/еага 
приділяється індивідуальній роботі з 
«важкими» підлітками. З тими, що 
стоять на обліку с інспекції у спра
вах неповнолітніх. Зеичайно. багато 
турбот в опепативників, тільки 70 

. процентів підлітків, що стоять на 
обліку, мають своїх шефів.

Хай не складеться враження, що 
чергування оператипників прохо
дить так: іде міліціонер, а за ним 
ланцюжком хлопці. Крім патрулю
вання вони проводять самостійні 
рейди. Тільки минулого року їх бу
ло гонад 250. Серед них — спеці
альні рейди по боротьбі із самого
новарінням. радіохуліганегвом, по 
дотриманню правил продажу спирт
них напоїв. На кожному танцю-

вальному Еечорі присутні молоді 
дружинники.

Особливо ефективно проходять 
рейди по виявленню бездоглядності 
за неповнолітніми з боку батьків. 
Були неодноразові випадки, коли 
оперативники після 22-ї вечора при
водили додому батькам ,які спокій
но дивились телевізор, їхніх непов
нолітніх дітей, затриманих на ву
лиці.

У штабі оперативникгв є спеціаль
на картотека. Вона допомагає по
слідовно вести виховну роботу з 
правопорушниками. Коли ж після 
бесіди слова, як кажуть, «не дохо
дить», по місцю роботи батьків по
рушника, або його самого заправ
ляється «тривожний сигнал», дані 
питання висвітлюються і □ «Комсо
мольському прожектооі».

Одна тільки назва — комсомоль
ський оперативний — багато до чо
го зобов'язує членів оперзагонів. 
Тому в їх рядах — найактивніші 
комсомольці. Ось, наприклад, Дна- 
тслій Балицький. виробничий май
стер одного із підприємств міста. 
Він сьогодні «найстаріший» очеоя- 
тивнии Світлоподсьна — ще з 1970 
року. Восени минулого попу Анато
лій їздив на 2-й республіканський 
зліт оперативників до Тернополя. 
Привіз відтіля не тільки враження, 
досвід, але й 2 н.тгополи. Почесною 
грамотою *.!К ЛКСГЛ України наго
роджено загін, а грамота Балицько- 
му підписана міністром МВС УРСР 
І. X. Головченном.

Таких як Анатолій, багато у на
ших загонах. Сміливих, мужніх юна
ків та дівчат, котрі вважають обо
в’язком дбати про красу І спокій 
свого міста.

с. ТИШКО, 
плавильник Світлонодського за
воду чистих металів.

цвжмдвиздми

12 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00- 

<вН»с». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — «Хлопці справжні». 
8.40 — Фільм «Ураган у сте. 
Пу>. 11.00 — «Очевидне — 
Неймовірне». 14 30 — «Твій 
і руд твоя висота». Док 
фільми. 15.30 — < Поезія
К. Межелайтіеа». 18 00 — За- 
раііська прядильно ткацька 
фибрина «Красный Восток». 
Нарис. 16.30 — Пісні І танці 
народів СРСР. 17 00 — «Ін- 
продТоргманг-78». Репортаж 
а пиставкн. 17.30 — «Відгук
ніться. сурмачі!» 18.00 — 
«День за днем» (К-д|. 18.15
ч— «Село: діла і проблеми». 
18.35 - «И.іілвуйся, сонце- 
даііиа ниво!» Передача, під
готовлена спільно з журна
лістами газети < Кіровоград-

ська правда». (К-д). 19.05 — 
Телефільм «Неспокійні лю
ди». 20.05 — Тираж «Спорт
лото». 20.15 — Телевистава 
-.Наїікоротша відстань».
21.00 — - Час». 21.30 — Те
лефільм «1 краплини роси 
на світанку». 22.40 — Кон
церт тріо бандуристок Укра
їнського телебачення і ра
діо. По закінченні — нови
ни. (На VIII сесії Верховної 
Ради УРСР).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — «У світі 
рослин». 11.15 — Фільм «Не- 
відкриті острови». 12.20 — 
«Зелений вогник». 16.20 — 
<400 років першому буква
рю». Репортаж. 16 40 — «Ук
раїна — БАМу. Сибіру, Дале 
кому Сходу». 17.00 — «На 
допомогу абітурієнтам». Ук
раїнська сільськогосподар
ська академія. 17.15 — Дон. 
телефільми. 17.50 — «Украї
на жнивує». 18.00 — Музич 
і.иіі фільм «Народні інстру
менти».. 18.30 — Вісті. Па 
VIII сесії Верховної Ради 
УРСР. 19.00 — Міжнародний 
турнір з гандболу на «Кубок 
Киева». СРСР — ФРН. 20.40 
— «Говорять депутати Вер
ховної Ради УРСР». 20.50 — 
«На добраніч, діти!» 21.00 — 
«Час». 21.30 — Док. теле
фільм «За порогом». 21.50 — 
Концерт лауреатів VI Міжна
родного конкурсу ім. II. і.

Пайклвсі.кого. По закінчен
ні — новини.

ІЗ липня
ПЕРША ПРОГРАМА 8.00-- 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8 55 — * Відгукніться, сурма
чі!» 9.25 — « На іі коротша
відстань». Телевистава. 10.10 
-- Виступ хору і опкеетпу 
державного академічного 
Великого тлдтпу Союзу РСР. 
10.45 — «Клуб кіпопогопо- 
жей». 11 45 — «НяпОДНІ та
ланти». 1 1.30 — <*По Іраку». 
КІнопрограма. 15 по — «ро
сійська мови». 15.30 — «По 
музеях і виставочних за
лах*. 16.00 -•- Е. Оганесян. 
Симфонія. 16.35 — Фільм 
•Останній дюйм». 18.00 — 
Для молоді «Напутня пора
ла». Інтерв'ю з двічі Ге пром 
Соціалістичної ПпапІ О В. 
Гіталовим і Героєм Соціаліс
тичної Прані ?.Т. С. Громо
вою ІК-пІ 18.15 — Мульт
фільм 1ЯП5 — «Життя на
уки». 18.55 — «Конституція 
діє. живе, працює». Виступ 
головного лікаря Кірово
градської обласної дікаоні.

кандидата медичних наук 
М. О. Мягкого ПС-д). 19.1(1 — 
Телефільм «Збір лікарських 
рослин». (К-дк 19.30 — По 
75-річчя її з’їзду РСДРП 
Фільм «.Бунтівня застава». 
21.00 — «Час». 21 ЗО -.Чем
піон світу Анатолій Кярпїпв». 
22.15—«Романси російських 
композиторів».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.15 — 
«Золоті Зіпни Укплїпм» КІ- 
ионарис. 10.30 — Телефільм 
«1 краплини роси на світан
ку». 16 35 — «Орбіта друж
би». 17.10—К. т «Павлиеькі 
казки». (К-д на Республікан
ське телебачення). 17 30 — 
Маленький концерт. 17.45 — 
«Україна жнивує». >18.00 — 
«Знай. люби. бепо-,кп». Юні 
прузі природи. 18.30 — Вісті. 
Чл VIII сесії Ве.пховвої Ради 
УРСР. 19.00 — Міжнародний 
турнір з гандболу серел чо- 
.’іопічих команд. Збіона 
СРСР — збірна світу. 20.10 
— «Говорять депутати Вер
ховної Ради УРСР». 20.25 — 
Фільм-коицеот «Коли співає 
гітара». 20.45 — «На дЬ.бра- 
ніч. діти!». 21.60 —■ «Час». 
21.30 — Фільм «Товариш Ар 
геній» По .закінченні — но
вини. (На VIII сесії Верхов
ної Ради УРСР).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

Наша адреса і телеФоніг
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоіряд. 
Гаїеіа псчаїаеісл 

па украинском языке.

316050 ГСП, Кіровоград 50, вул. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів І масово: роботи—2-45-36, відділу вій« 
вьксво-патрістичного виховання та спорту — 2-46-07.

Друкгрня ім. Г. М. Димигрова, 
обласного управління у справах видапництв, 

полії рафії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоірал, вул. Глінки. 2.

Інститут має такі факультети: 
технологічний, який готує: 
інженерів-технологів поліграфічної промисловості, 

що здійснюють керівництво технологічними процеса
ми виробництва всієї друкованої продукції (спеціаль
ність — «Технологія поліграфічного виробництва«),

художників-графіків по оформленню та Ілюстрації 
книги (спеціальність — «Графіка», спеціалізація — 
«Оформлення та ілюстрація книги»);

механічний, який готує:
інженеріЕ-гдеханіків по проектуванню, виробництву, 

дослідженню, технічній експлуатації, ремонту І мон
тажу поліграфічних машин (спеціальність — «Полі
графічні машини»),

інженерІЕ-елентромеханіків по проектуванню, тех
нічній експлуатації, ремонту і монтажу засобів авто
матизації і комплексної механізації процесів полігра
фічного виробництва (спеціальність — «Автоматиза
ція і комплексна механізація процесів поліграфічного 
виробництва»);

інженерно-економічний, який готує:
Іншенерів-економістів, що здійснюють організацію і 

шанування виробництва на поліграфічних підприєм
ствах, наунс.ву організацію праці і технічне норму
вання, техніко-економічний аналіз діяльності підпри
ємств поліграфічної промисловості, організацію ви
давничої діяльності, економічне дослідження видав
ничо-поліграфічних процесів (спеціальність — «Еко
номіка та організація поліграфічної промисловості»),

редакторів наукової, технічної та інформаційної лі
тератури (спеціальність — «Журналістика», спеціалі
зація — «Редагуганил наукової, технічної та інфор
маційної літератури»).

книгознавців — організаторів книжкової 
(спеціальність — «Книгознавство та 
книжкової торгівлі»).

Випускників інституту забезпечують роботою 
підприємствах та у иидавництах СРС*3.

На перший курс приймають осіб віком до 35 років 
із закінченою середньою освітою.

Вступні екзамени з таких дисциплін:
на спеціальність «Технологія поліграфічного вироб

ництва» — хімія (усно), математика (письмово), фі
зика (усно), українська або російська мова і літера
тура (твір);

на спеціальності «Поліграфічні машини», «Автома
тизація і комплексна механізація процесів полігра
фічного виробництва», «Економіка та організація по
ліграфічної промисловості» — математика (письмо
во). математика (усно), фізика (усно), українська 
або російська мова і література (твір):

на спеціальність «Графіка» — рисунок: з) жива на
тура — олівець; б) живопис — акварель, гуаш, тем
пера; в) книжкова композиція (ілюстрація художніх 
творів) — олівець, перо або відмітка тушшю — ук
раїнська або ппсіиська мова і література (твір і ус
но). історія СРСР (усно).

Особи. що вступають на спеціальність «Графіка», 
подають па перегляд комісії свої творчі роботи;

на спеціальність «Журналістика» — \країнсьна або 
російська мова 'і література (твір), 
російська мова і література (усно), 
(усно), іноземна мова (усно);

на спеціальність «Книгознавство 
книжкової торгівлі» — математика (письмово), ісю- 
І'ія СРСР (veno). географія (усно), українська або 
російська мова і література (твір).

На спсціяльнігть «Журналістика» на навчання з від
ривом від виробництва приймають, ян трапило, осіб, 
то мають стаж практичної роботи не менше двох ро
ків. виявили здібності с літературній діяльності й ус
пішно китоимали творчий конкурс.

Нагороджені піглл закінчення середньої школи зо
лотою (грібною) медаллю і ті. що закінчили середній 
спеціальний навчальний заклад або середнє профтех
училище з дипломом з відзнакою, складають один 
екзамен на спеціальність «Технологія поліграфічного 
виробництва» — з хімії (усно): на спеціальності «По
ліграфічні машини», «Автоматизація і комплексна ме
ханізація процесів. поліграсЬічного виробництва». 
«■Єнономіка та організація поліграфічної промисловос
ті», «Книгознавство та організація книжкової торгів
лі» — з математики (письмово); на спеиіальнігть 
«Графіка» — з рисунна, живопису, композиції: на спе
ціальність «Журналістика» — з української або ро
сійської літератури (письмово). При одержанні.оцінки 
♦ п’ять» їх звільняють від дальшого складання вступ
них екзаменів, а при одержанні оцінки »чотири» або 
«три» — вони складають ензамени з усіх дисциплін, 
пепедбачених правилами.

Вступники подають заяву на ім’я ректора (за єди
ною формою), документ про середню освіту (с оригі
налі), харзктгпистику для вступу до інституту, медич
ну довідку (форма 2Я6). чотири гЬотонартки (знімки 
без головного убору, розміром Зу4 см).

Особи, шо мають стаж практичної роботи не менше 
двох років, а також направлені на навчання з відри
вом від виробництва, подають завірену керівниками 
підприємства, установи, колгоспу виписну з трудової 
книжки або колгоспника.

Паспорт, військовий квиток чи приписне свідоцтво 
вступники подають особисто.

Примітни: 1. Вступники, що працюють, подати, 
характеристику з останнього місця роботи, видану 
адміністрацією та громадськими організаціями під 
приємс'.'вя, установи, колгоспу, я випускники за
гальноосвітніх шкіл — керівниками та громадськи
ми організаціями школи.

2. Особи, направлені па навчання з відривом від 
виробництва, подають направлення підприємства, 
колгоспу за встановленою формою.

3. Особам, які вступають до вузу п роки після за
кінчення середнього навчального закладу, як пра

вило. необхідно мети стаж практичної роботи не
менше 6 місяців за кожний рік, коли вони не вчи
лися.
Студентів забезпечують гуртожитком і стипендією 

на загальних підставах.
Заяви приймають: на інженерні спеціальності і спе

ціальність «Книгознавство та організація книжкової 
торгівлі» — по 31 липня; на спеціальності «Графіка» 
і «Журналістика» — по 5 липня.

Вступні екзамени; на інженерні спеціальності, спе
ціальності «Журналістика» і «Книгознавство та органі
зація книжновог торгівлі» — з 1 по 20 серпня; на 
спеціальність » Графіка» — з 6 по 20 липня.

Творчий ноннурс на спеціальність «Журналісти
ка» — з 15 по 25 липня.

По довідки про вступ до інституту звертатися до 
приймальної номісії.

АДРЕСА: 2Ч0С06, м. ЛЬВІВ-6. Вул. ПІДВАЛЬНА, 17, 
НІМНАТА 42. ТЕЛЕФОН Ми 72-07-93.
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