
ОРГАН ОБКОМУ ЛКСМУ

Є план 
чотирьох років!
У СвітловоДський міськком 

Компартії України і міськком 
комсомолу надійшов рапорт 
РІД комсомольсько молодіжної 
бригади плавильників імені 
XVIII з’їзду ВЛКСМ заводу 
чистих металів. Цей колектив 
включившись у Всесоюзні со 
кіалістичне змагання за до
строкове виконання народно 
господарських планів та V Все
союзний рух «П'ятирічці сфРі 
тіівпості і якості — ентузіазм і 
творчість молодих!», плац 4 ро 
ків п'ятирічки завершив до 
Дня металурга. Лише за нер-

;ііе и.иріїчя в бршаді Миколи 
Петрова внесено 4 рацпропози
ції за рахунок підвищення ви
ходу В ГОТОВУ ПрОДчКЦВО зеко
номили матеріалів і -евровинн 
на 106 тисяч карбованців.

Комсомольсько - молодіжний 
колектив переглянув свої со
ціалістичні зобов’язання і взяв 
підвищені. План десятої п’яти
річки він дай слово завершити 
до 22 квітня 1979 року — 109-ї 
річниці від дня народження 
В І. Леніна

Ии видання XIX Nt 86 (2502). ВІВТОРОК, 18 ЛИПНЯ 1978 року. Газет* виходить з 1939 року 
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НАРАДА 
ТВОРЧИХ 
ПРАЦІВНИКІВ

Центральний Комітет комсомолу 
14 липня провів у Москві нараду 
тєорчих працівників центральних пе
ріодичних видань ВЛКСМ, редакторів 
республіканських комсомольських 
іазет. На ній обговорено завдання 
засобів молодіжної масової інфор
мації і пропаганди, які випливають з 
привітання ЦК КПРС XVIII з’їзду 
В7 КСМ, промови на ньому товариша 
Л. І. Брєжнєва, рішень XVIII з’їзду 
БЛКСМ і матеріалів липневого 
(1978 р.) Пленуму ЦК КПРС.

З доповіддю на нараді виступив 
перший секретар ЦК ВЛКСМ Б. М. 
Пастухов.

На нараді відзначалося, що за
гальний тираж комсомольських і піо
нерських газет і журналів у країні 
перевищує тепер 76 мільйонів при
мірників. У .рік 60-річчя ВЛКСМ і XI 
Всесвітнього фестивалю могоді і сту
дентів у кожної редакції немає важ
ливішого завдання, ніж пропаганда 
економічної політики партії, мобіліза
ція юнаків і дівчат на безумовне 
виконання завдань п’ятирічки.

Учасники наради обмінялися дос
відом пропагандистської роботи по 
вихованню у підростаючого поколін
ня комуністичного ставлення до пра
ці. шефству над ударними всесоюз
ними будовами, підвищенню ідейно
го і професійного рівня журналістів, 
які пишуть на молодіжні теми.

(ТЛРС).

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ВНЕСОК

З першого ж дня жнив ра
зом з досвідченими хлібороба
ми вивели в поле свої комбай
ни і молоді механізатори. Спо
чатку на полях району труди
лося чотирнадцять комсомоль
сько-молодіжних екіп.-.жів. ни
ні їх в «господарствах — двад
цять два. В колгоспі імені Су
ворова вже збирають хліб тре
тього року п’ятирічки чотири

комсомольсько - МОЛОДІЖНИХ 
екіпажі. Стільки ж їх і в кол
госпі імені Димитрова.

Очолює змагання молодих 
комбайнерів району Леонід 
Даровський з колгоспу імені 
ГІєтровського Разом з ЛЛикс- 
гою Липецьким він за чотири 
дні комбайном СК-5 намолотив 
Е.43,7 центнера зерна з площі 
31 гектар.

В. МАКАРЕНКО, 
завідуючий відділом ком
сомольських організацій 
Устишвського РК ЛКСМ 
України.

ПОПЕРЕДУ СІМЕЙНІ ЕКІПАЖІ
Наближається Дч завершения косоюшя гороху в Маловнсків-» 

сытому районі. Першими закії «шли валкування цієї ранньої зер
нової культури хліборобі1 колгоспів імені Свердлова імс-ні Щорса 
га «Перше градня». Найвиїнвх результатів у соціалістичному 
змаганні на збиранні гороху досяглн < іменні комбайнові екіпажі. 
Екіпаж у складі досвідченого механізатора Миколи Олексійовича 
Маслоза та його енна комсомольця Миколи Маслоай комбайном 
СК-4 скосив 50 гектарів горохх за 6 робочих днів Цс найкращий 
результат на агрегат такої марки Щодня батько ч син скошува
ли бобову культуру на площі 7—8 гектарів при нормі 4.5 гектара. 
А найвищого виробітку на ко\ баііні «Ніша» добився сімейний 
паж із колгоспу «Родина» V складі Михайла Михайловича Кузина 
та його сина комсомольця Володимира Кузина При денній нормі 
6 гектарів вони кладуть у ваг кг. горох на 10 гектарах.

Змагання за високі темп.і особливо наростає па завершенні ко 
совині гороху.

В. ЧАБАНЕНКО, 
завідуючий відділом комсомольських організацій Мало- 
внсківського райкому комсомолу

Восьмий рі^ працює комбайнером у кол
госп: імені ■Пер’на Долинсьногс району 
Олеис’й Шкарупа Нині він зобов’язався зі
брати ргнні зепнсв' на "’ЗО гектарах.

На фото: О. ШКАРУПА.

Скільки коштує 
краплина пального?
Спільний рейд обласного штабу 
«Комсомольського прожектора» 
і газети «Молодий комунар»

—в—їм
Розпочалися жнива, йде напружена боротьба за хліб 

третього року десятої п’ятирічки, ювілейного 60-го року 
Ленінського комсомолу. В цій боротьбі немає дрібниць — 
найнезначніший з першого погляду фактор інколи стає 
або вирішальною снладсвою успіху, або фатальною по
милкою. Проблема пального в наш час. коли на світово
му ринку на нього, образно кажучи, голод і величезний 
попит, не може бути другорядною і для нашої країни. 
Тому ЦК КПРС прийняв постанову про бережливе вико
ристання нафтопродуктів, про господарське їх збері
гання.

Хоч раніше Ульяновський район було піддано різкій 
критиці за незадовільне витрачання і зберігання пально
го, факти безгосподарності знову виявила наша рейдова 
бригада.

КОЛГОСП ІМЕНІ ШЕВ
ЧЕНКА. Склад нафтопро
дуктів тракторної бригади 
здалеку справляє вражен
ня добре доглянутого гос
подарства: ємкості для 
бензину, дизельного паль
ного та мастил обнесені 
огорожею, заземлені, на 
кожній — відповідний на
пис. Документи теж веду
ться на належному рівні. 
Проте завідуючий скла
дом Я. Д. Червоній не 
приховує, що ємкостей 
для дизельного пального 
явно недосить — усього 
70 кубічних метрів.

— Під час жнив, — ка
же Яків Данилович, — у 
нас щодня витрачається 
його як мінімум 5 тонн. 
Отже, без поповнення за-

пасів пального вистачить 
на 12—14 днів. А ми ж усі 
добре знаємо, що перед 
тим, як заливати його в 
бак машини, пальне по
винне відстоятися не мен
ше 36 діб, інакше двигун 
спрацьовується передчас
но. Комбайновий — особ
ливо.

Отже, зовнішній вигляд 
складу ще не говорить 
про господарський підхід 
до зберігання й витрачан
ня нафтопродуктів. Про 
це свідчить і той факт, що 
торік у жнива, наприклад, 
понад 11 тонн дизельного 
пального було використа
но не за призначенням — 
для підігрівання води на 
фермах, у кор/лоцеху, на 
асфальтному заводі. І в

кої шкоди двигунам, а. по 
друге, економічно невигід
но для господарства.

Склад нафтопродуктів 
розміщений поблизу траи- 
торйої бригади, на невели
кому пагорбі- Огородже
ний про людське око гя-

черпати мастила посуди
ною, що лежить на землі, 
кинути її туди знову. Отож 
і чекай довгої роботи тер 
тьових деталей мех~ю-- 
мів...

Фото В. КОВПАКА.

(як серед 
серел кол-

внх юсподарів 
окремих так і 
госпів) меншість дозволяє 
собі .їйги на землю цінний 
продукт, викидати па ві
тер державні кошти. Бо

лютому нинішнього року 
майже 7,9 тонни, у черв-- 
ні — близько 5 тонн його 
знову витрачено не як 
пальне для двигунів, а як 
паливо.

КОЛГОСП ІМЕНІ КАЛІ- 
НІНА. Треба віддати на
лежне завідуючому скла
дом нафтопродуктів у 
тракторній бригаді (бри
гадир С. О. Чорнобай) С. Т. 
Вацюку. Як добрий госпо
дар, він дбає про те, щоб 
і бензин, і дизельне паль
не, і навіть солідол витра
чалися економно і ефек
тивно. Степан Тимофійо- 
вич виготовив пристрій 
для механічної заправки 
шприців солідолом, що 
дозволяє не тільки швид
ко це робити, а й виклю
чає потрапляння в масти- 
по різних сторонніх домі
шок.

Але це — лише штрих. 
Загалом же витрачання й 
зберігання пального та 
мастил бажає бути далеко 
кращим. Як відомо, тонна 
бензину А-72 коштує для 
колгоспу 174. А-76 — 186 
нарбованців. Та облік бен
зину тут помарочно не ве
деться. автомашини за
правляються сумішшю, 
що, по-перше, завдає вели-

ним-таним штахетом, восо- 
та ж не тс що відчинені, я 
зняті зовсім і стоять збо
ку. Отож вхід і в’їзд до 
цистерн з пальним віль
ний і едень і вночі.

КОЛГОСП «РОДИНА». 
Не будемо повторюватись 
про огорожу, пожінеєн- 
тар — все так. як і в кол
госпі імені Калініна. Бен
зин А-72 та А-76 теж по
дається в автозаправочну 
колонку по одній магіст
ралі Тут інший кричущий 
факт безгосподарного ви
трачання нафтопродуктів.

Відразу біля огорожі — 
резервуао з мастилом. Із 
зіпсованого крана крапля 
за краплею густа підина 
витікає в якусь посудину. 
звідти — на землю. За рік 
отак моно «накапати» 
близько 2.5 тонни. 
рясніше повтікає запорний 
кран 10-кубометоової єм
кості з дизельним паль
ним: за хвилину 80 кра
пель. Це значить, що за 
рік отаким методом втра
чається до 5 тонн пально
го. Ємкостей же із зіпсова
ними кранами тут кілька. 
А на пункті заправки ди
зельне пальне витікає пря
мо на землю ще швидше, 
відразу з трьох точок.

Та справа не тільки в 
цьому. Ми були свідками 
такої сцени. Під'їхала ав
томашина. З кабіни ви
йшов шофер із чималою 
каністрою в руках. Не 
звертаючи уваги на сто
ронніх підійшов до діжни 
з мастилом (до речі, від
критої), набрав, скільки 
йому потрібно і поїхав со
бі Отже, практично хто за
ві одно може прийти сюди 
й «погосподарювати». На-

Навколо складу терито
рія чорна від переробле
них нафтопродуктів. їх тут 
не зливають в окрему єм
кість, а виливають просто 
на землю (тимчасом ра-> 
йон у першому півріччі не 
виконав план здачі відхо
дів дизельного пального 
на 16 тонн). Тут і до поже 
жі недалеко, варто лиш 
необережному БИКИН/ТИ 
недопалок сигарети. Ад
же поряд — десятки тонн 
різного пального і масіип 
До речі, й харчоблок ооз 
•»ашеваний за сотню мет
рів.

ВИСНОВКИ 
РЕЙДОВОЇ 
БРИГАДИ

— Загалом по району 
перевитрати нафтопродук
тів немає. — псрекоіпвав 
нас відповідальний праіпв 
ник нафтобази при рай- 
об’єднапні «Сільгосптех
ніка». С Т Ваток запев
няв. що більшість шоферів 
і трактористів економлять 
пальне, окремі — допус
кають перевитрату. Тож 
виходить, шо за рахчиок 
більшості справді дбайлн-

що значить, мовляв, крап
ля бензину3

А пі мало, ні багато. 
Спеціаліста м и підрахова
но. що коли за секунду на 
землю падає одна кргл.ія, 
то з.і рік втрачається 1,2 
іоннії пального. От скіль
ки коштує та крапля.

Як бачимо в «Родпие». 
пал чим не сушать собі го
лови ні керівники ні спе
ціалісти. хоч їм і вказх-ва-
ли на недоліки після про
веденого раніше 
члени районного 
«Комсомолка кого 
жекі ара».

Не хвйлює така

рейду 
штабу* 

п ро

безгос-
подарність і районну 
службу держсі.пьтехнзгпя- 
ду очолювану П. С. Трлм- 
бовецьким.

І райоб'єднання «Сіль
госптехніки» не вважає за
проблему те. що не тіль
ки я названих трьох, а і в 
інших господарствах ра
йону бракує ємкостей для 
зберігання нафтопродук
тів хоч це — виключ
но його, райоб’єднання, 
справа.

Отже попередня крити
ка не вплинула. Як же 
буде нинішнього разу?

Рейдова бригада: М БЕРНАДСЬКИВ — інже
нер пс паливу і нафгопродукіа.х Ульяновське!о 
райоб’єднання «Сільгосптехніка», А ЧЕКМЕ- 
НЬОВ — заступник начальника обласною штабу 
«Комсомольського прожектора», В. КРАВЦОВ — 
інструктор райкому комсомолу, П. СИНИЦЯ — 
працівник райгазети «Ленінець». Р- МАРЧЕНКО — 
спецкор «Молодого комунара».



2 стор.'- „ШоЛОДйй холгужАр" 18 лйпия 1978 рожу

Ступені
сход ж ення

ПІДБИТО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗМАГАННЯ 
СЕРЕД МОЛОДИХ МАЙСТРІВ ДОЇННЯ І КОМСОМОЛЬ
СЬКО-МОЛОДІЖНИХ КОЛЕКТИВІВ МОЛОЧНОТОВАР
НИХ ФЕРМ ОБЛАСТІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 1978 РОКУ«

Світлана ГРИГІР з колгоспу імені Леніна Долинсзко- 
го району за шість місяців одержала від кожної корови 
но 2842 кілограми молока.

Надія МАКСИМЕНКО з колгоспу «Перше травня» 
Маловисківськсго району — 2798.

' г. Валентина ЄПІШЕВА з цього ж господарства — 2754. 
Наталія РОГОЖИНА з колгоспу «Мир» Гайворон- 

рького району — 2357,
Любов ЯКУБОВИЧ з колгоспу «Червоний прапор» 

Олександрійського району — 2338.
Валентина АЛЕКСЕЕВА з колгоспу імені Мічуріна 

Новгородківського району — 2297.
Галика ОЛЕФІРЕНКО з колгоспу імені XX з'їзду 

КПРС Бобрйнецького району — 2254.
Наталія СИТА з колі оспу імені Леніна Долииського 

району — 2240.
. Валентина ПОКЛАД з цього ж господарства — 2219, 

Катерина БУК з Несватківського відділка Другого 
імені Нетровського Олександрійського цукрокомбіпа- 
.ту — 2193.

Людмила УТКІНА з колгоспу імені XX з’їзду КПРС 
Онуфріїнського району — 2162.

Володимир МІ ЩЕПКО з колгоспу імені XX з'їзду 
КПРС Бобрйнецького району — 2127.

Володимир нлпилио з колгоспу імені Кірова Олск-
, ірандрікськрго району — 2123,
•і Надія НЕСГЕРЧУК з 
гою імені 1 Іетройського 
дату — 2092.

. Лідія СКОРОБОГАЧ
Ульяновського району — 2063.

'і За перша півріччя юзілейного комсомольського року 
монад /Ц молодих доярок і дояріз області надоїли від 
морози понад х000 кілограмів молока. Стільки ж — на
ближаються до цього руЬежу. Особливо широко роз
вернуте соціалістичне змагання за підвищення продук
тивності дійного стада у Маловисківському, бобринець- 
цому, Гаиворонському районах.

І Невисокі здобутки молодих працівників ферм Кіро
воградського, Знам'янського, Світловодського4 Віль- 

щанського, Устинізського районів.
; Серед комсомольсько-молодіжних колективів найви
щих успіхів досяглії:

І Комсомольсько-молодіжніїп колектив молочнотоварної 
ферми колгоспу імені XX з'їзду КПРС Бобрішецького ра-

’ йопу (групкомсорг Володимир Міщснко) одержав за 
.•дівріччя 2198 кілограмів молока на корову.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми № 1 колгоспу імені МіЧурша Новгородківського 
району (групкомсорг Ганна Гринь) — 1857.

Комсомольсько-молодіжний колектив молочнотоварної 
ферми Несватківського відділка Другого імені Петров* 
ф.крго Олександрівського цукрокомбінату (групкомсорг 
Ярослава Ан/ц-ущакевич) — 1814.

л Комсомольсько-молодіжний колектив МТФ № 2 кол
госпу «Перше травня» Маловисківського району (груп
комсорг Валентина Єпішева) — 1813.

'Комсомольсько-молодіжний колектив МТФ імені 
БО-річчя ВЛКСМ колгоспу «Мир» Гайворопського райо
ну (групкомсорг Наталія Рогожина) — 1794.

Несватківського відділка Ару-
Олександршсского цукрокомої-

із колгоспу імені Шевченка

.

Н а ф о т о: Таня ОСИПОВА (зліва) 1 Леонід ШИШЕНКО.

Щирий друг усієї ІОНІ 
села піроао, голова 

правління найбагатшого і 
наиміцнішого в долинсько- 
му районі колгоспу імені 
Леніна М. В. Миркаленко, 
весело усміхаючись, роз
повідає:

— звертається якось до 
мене працівниця бухгалте
рії і запитує: «Що ви їм та
ке говорили, Миколо Воло
димировичу, що моя Свєта 
схоплюється тепер ще до 
світання і поспішає на 
ферму? Ще й здивована: 
звідки, мамо, голова знає, 
що вранці повітря таке 
чисте и запашне, що наше 
село дуже гарне перед схо
дом сонця?»
Апи-імЛОСЯ з того, 

що перед перевідни
ми екзаменами, на прохан
ня голови правління, клас
ні керівники 7-го, 8-го і 
9-го класів Кіровської се
редньої школи сказали 
учням: «Колгосп потребує 
влітку вашої допомоги. 
Особливо на молочно
товарній фермі. Літо, кор

ми добрі, молока прибави
лось у корів, а дояркам 
якраз і відпочити треба. 
То чи не пішли б ви їм на 
допомогу на місяць —півто
ра?»

А в селі всі до роооти 
звичні. Як не допоможе 
своїй мамі, кавалерові ба
гатьох високих урядових 
нагород Любові Іванівні 
Везсмольній, її Валюшка, 
котра ще з п ятого класу 
була на фермі частою гос
тею) Чи відмовиться Неля 
Коротких, коли її' мама — 
теж доярка?

Дівчатка першими пого
дилися з радістю. А за ни
ми відгукнулися тепер уже 
восьмикласники Таня иси- 
пова, Іра Нулішенко, Люда 
Пислякова, Іван Гриша, 
Свєта Савенко, Люба Хала- 
монець, Наташа Перепада, 
Леся Цапик.

З радістю анлючилися в 
п’яту, уже трудову, чет
верть дев’ятикласники Се- 
рьожа Чайка, Лєна Федо
ренко, Юра Нубраков, Пет
ро Риль, Лариса Коротких,

ЧВЕРТЬ П’ЯТА, 
.ТРУДОВА

«РОЗБУДИ 
МЕНЕ
ВРАНЦІ, 
МАМО...»

десятикласники Льоня і 
Коля Шишенки, Всього 
.15 юних ентузіастів.

У перші дні, після 9 черв
ня, бони просили матерів, 
коли треба було йти на 
першу зміну: «Розбуди ме
не вранці, мамо». Приходи
ли сонні, мляві. Та через 
тиждень о четвертій ранку 
веселим щебетом повнився 
польовий табір МТФ. 
Швидко, як усе на льоту 
здатні схоплювати дівчат
ка і хлопчаки у таному ві
ці, вивчили будову і прин
цип дії доїльних апаратів, 
навчилися спритно вичи
щати стійла і годівниці, 
чистити корів, прив'язува
ти і відв’язувати їх.

— Ие зобиджають вас 
тут? — жартома, але сер
йозно запитую, — Микола 
Володимирович, коли при
їжджає, не гримає на вас?

У відповідь — дружний, 
веселии, радісний сміх. 
Погляди щирі, звернуті на 
своїх наставниць, на голо
ву правління. Сміх хлюпає 
дзвінкими весняними стру
мочками, бризкає з очей. 
Ото. мовляв, сказала ко
респонденті Та ж жодного 
нарікання не чули, тільки: 
«Спасибі», «От молодці!», 
«Як же ми будемо без вас, 
коли закінчиться «п'ята 
чверть?»,

Д ці слова дійсно луна
ють з уст доярок, які зі
бралися на нашу розмову. 
Хвалять своїх підшефних 
— не нахваляться. Не
хай Валя Безсмольна і Не
ля Поротних давно навчи
лися доїти корів поруч з 
мамами, всю групу можуть 
обслужити, А в Іри ж Ку- 
лішенко вдома немає коро
ви, та оце кілька днів то
му, як електричного стру

му но було, 8 корів вн< 
доїла вручну.

— А мій єергійко, — ра
до усміхається Ірина Ва
силівна Густі, — 7 видоїв.

Це вона — про Серьожу 
Чайку, свого підшефного. 
Намагається бути серйоз
ним, аж ніби кривиться 
від щедрих похвал Льоня 
Шишенко (найстарший се
ред них, десятикласник), 
Але ж помітно, що симпа
тичний, стрункий хлопчи
на радий, в душі розумію
чи, що добру, потрібну 
справу вони роблять.

Ноли зібралися їх фото
графувати. дівчатка трохи 
знітились: учора ж не було 
струму, вручну доїли, то 
трохи забруднили свої ро
бочі костюми, що колгосп 
придбав їм, усім однакові. 
Такі гарні комбінезони, ко
синки... Ян же їм тепер бу
ти, одягнуті ж у домаш
нє?..

— Та не хвилюйтесь, —. 
заспокоюють наставниці,— 
ви й так гарні! Швидше 
гуртуйтеся, бо скоро й ста
до з пасовища прийде..,

А ГОЛОВА правління 
дійсно говорить з ни

ми, запросивши у свій ка
бінет, про красу рідної 
землі, про бадьоре досвіт- 
нове повітря, про ДЗВІНКИЙ 
пташиний щебет до сходу 
сонця. Свою любов до се
ла, до землі, до праці пе
редає у дитячі серця тон
ко, хвилююче, і хай не ди
вується Свєта Савенно. 
звідки знає все те Микола 
Володимирович, — він всі
єю душею любить село, 
землю, а найбільше — їх, 
юних — майбутнє колгосп
ного села.

У кінці липня всі 15 
юних доярочок і доярів за 
рахунок колгоспу поїдуть 
у цікаву екскурсію в При
балтику. Зароолені на фер
мі свої, трудові гроші ви
тратять на подарунки рід
ним.

— Після цих п’ятнадця
ти, — розповідає Микола 
Володимирович, — ще ба
гато дівчаток і хлопчиків 
висловлювали бажання 
працювати на фермі. Та 
хай уже, наступного року. 
Ми створимо для них всі 
умови, адже колгоспові 
молоді кадри потрібні. Вва
жаю, що й сьогоднішні де
бютанти наступного літа 
знову прийдуть сюди, 0 
знову а перші дні говори
тимуть вдома: «Розбуди 
мене вранці, мамо*. Потім 
звикнуть пробуджуватись 
самі.

Р. ВАСИЛЬЧЕНКО.

Фото В. КОВПАКА,Група учнів, які працюють на молочнотоварній фермі,іІ*3-------- -----------------г—----------- Г- ...................... ......................... І ....................... .....

ОБМІН ДОСВІДОМ З ДРУЗЯМИ
п ПЕРШЕ на Ніровоградщині від- 
10 бувся міжнародний семінар ком
сомольських працівників, його учас
никами були ватажки Димитрівської 
Комуністичної Спілки Молоді з Бол
гарської Народної Республіки та 
комсомольських організацій нашої 
області. На пленарному засіданні се
мінару відбувся обмін досвідом ро
боти комітетів по організації моло
ді на втілення в життя рішень XXV 
з'їзду КПРС і XI з’їзду БКП. З допо
відями виступили секретар Кірово
градського обкому комсомолу Вале
рій Мальцез та відповідальний орга
нізатор ЦК ДКСМ Димитр Павлое.

У ході обміну досвідом виступили 
другий секретар Кіровоградського 
міськкому комсомолу Володимир 

няеавазааімазмііава>:зя»мкі^шммкямнкжх«пмшкх*кми

Калина, секретар комітету ДКСМ 
паперово-целюлозного комбінату міс
та Разлог Теменужна Стіпцева, сек
ретар завкому комсомолу заводу 
«Червона зірка» Олег Колосов, сек
ретар комітету ДКСМ заводу «Вос
ход» міста Попово Петр Петров, бри
гадир комсомольсько - молодіжної 
тракторної бригади колгоспу ім. Ка- 
лініна Олександрійського району 
Віктор Галушка, секретар комітету 
ДКСМ м’ясокомбінату міста Толбухін 
Єлена Стоєоа, завідуючий відділом 
робітничої І сільської молоді обко
му комсомолу Микола Жук, секре
тар комітету ДКСМ заводу меблево
го комбінату «Берьоза» міста Ловеч 
Васіл Чекерсні, секретар номітету 
ДКСМ будівельно-монтажного комбі-

нату «Димитровград» Іван Крестєв, 
секретар завкому ДКСМ скляного 
заводу їм. Коларова міста Слизен 
Господін Нейков та інші.

Учасники семінару здійснили екс
курсію по Кіровограду, зустрілися з 
комсомольським активом заводу 
друкарських машинок, побували а 
Кіровоградському технікумі механі
зації сільського господарства, піо
нерському таборі «Ялинка», озна
йомилися з досвідом роботи коміте
тів комсомолу Бобринецької район
ної комсомольської організації по 
комуністичному вихованню молоді.

Минулої суботи семінар завершив 
роботу.

НА ФОТО: УВАЖНО СЛУХАЮТЬ 
БОЛГАРСЬКІ ГОСТІ ВИСТУП СЕКРЕ
ТАРЯ ЗАВКОМУ КОМСОМОЛУ ЗАВО
ДУ < ЧЕРВОНА ЗІРКА» ОЛЕГА КОЛО- 
СОВ А,

Фото В. КОВПАКА.

Після виступу «Молодого комунара»«ЗМАГАННЯ В ГОЛОВНИХ ВИМІРАХ»
«Молодий йомунар» у 

статті під таким заголов
ком 21 лютого цього рону 
критикував, зокрема, ком
сомольську організацію го
ловного заводу виробничо
го об’єднання «Дніпроенер- 
гобудіндустрія» за серйоз. 
ні недоліки у веденні со
ціалістичного змагання. Як 
повідомив редакцію секре-

тар комсомольської органі
зації підприємства В. Штри- 
ченко, стаття та питання 
про підвищення гласності
соцзмагання були розгля
нуті на засіданні бюро, на 
комсомольських зборах. 
Для виправлення станози- 
ща вжито конкретних за
ходів. Зокрема, встановле
но «Екран соціалістичного 
змагання комсомольсько- 
молодіжних колективів на 
честь 60-річчя ВЛКСМ», 
матеріали про хід соціа
лістичного змагання по
стійно висвітлюються в ба
гатотиражній газеті «Дні
провські вогні», у спеці
альних випусках «Комсо
мольського прожектора», 
в щоденній заводській ра- 
діогазегі.«ХТО ЛІСОВІ ДРУГ?»

В статті під таким заголовком («Молодий кому* 
нар» за І червня ц. р.) йшлося про недбайливе стаа- 
пж' 'ц п?п '-С0ВИХ І:асад>кень 3 боку окремих колгос- 
Гмеиі На ігИСТуП -Г-аЗЄТП наД“-™ 3 колгоспу
імені Димитрова Компанпвського району. Заступник 
т°яЛ?ХгпПРл1В±НппТ°?- Г ?ац5єико повідомив, що стат-

• со і дгуг.» оговорена на засіданні прав
ління. Критику визнано справедливою Разом із ппа- 

лісомеліоративної стапцН”яров«епо 

садження знищеної лісосмуги. Деревин «шятп.зптіся 
а хорошому стаиія м зпах°Аятьсп
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(9 серпня 1943 року група в’язнів - підпільників 1 
партизан - вбила з Кіровоградській гестапівській тюрм 
коменданта, перекладача, захопила їхню зброю розстрі
ляла вартових і звільнила всіх заарештованих, яких було понад 400 чоловік, ’ ’ ’

и1й^?Оі^°і?ІаДіЖУІа 8 Великої Вітчизняної
війни 1911 1У45 р.р, збірник документів і мите-
pi.cl.llB/.

ЇЗ НОЧІ Олексій почув 
и тиху розмову:

— Тікати треба, інакше 
кінець. — гарячково ше
потів чоловік. — Із цієї 
катівні живим піхто не ви
ходить.. Щодня переповне
ні машини виїжджають 
через браму. Назад вер
таються порожніми.

— Тікати... —• зітхнув 
співрозмовник. — Але як? 
Ти знаєш коменданта? В 
нього не дуже розгуляєш
ся. Дбає, гад, про охорону. 
Спробуй лише підійти до 
муру. Відразу — свинець 
у спину.

— Звичайно, треба все 
обдумати, обмізкувати. 
Людей підготувати, 
вже й починати.

Олексій, перевертаючись 
на другий бік, застогнав. 
Голос у темряві раптово 
обірвався, «бояться неві
домого. — промайнуло в 
голові. — 1 не можна їх 
осуджувати. Бо в тюрмі 
немало провокаторів. Під
саджують їх гестапівці, 
щоб впізнали комуністів, 
політру ків. комсомольців». 
Олексій на якусь мить зно
ву втратив свідомість. Го
лова впала на холодну бе
тоновану підлогу. Перед 
очима попливли жовті 
кружальця. Поступово во
ни розвіювалися, розпли
валися. В пам яті зринули 
події останніх днів. Моск
ва. його покликав до себе 
начальник Українською 
штабу партизанського ру
ку генерал Т. А. Строкам.

— Товаришу Лепстов. 
Вам доручається завдання 
надзвичайної ваги. Як ви 
знаєте, иаші війська ве
дуть наступ на Правобе
режній Україні. їм кояче 
потрібна допомога парти
занів. Ви одержите інструк
ції, паролі. Район ваших 
дій — Чорний ліс. гцо по
близу Знам'янки. Висади
тесь подалі, бо німці гам 
дуже пильнують. Бажаю 
успіху...

Шестеро десантнккіз 
приземлилися в Компаиі- 
івському районі. Пробира-

ТОДІ

дися до лісу степом, обхо
дячі; села. Ншли, здебіль- 
шоіо вночі, вдень перехо
вувалися в скиртах соло
ми чи лісосмугах. Вже 
майже досяглії наміченого 
пункту. І несподівано на
ткнулися на засідку.

...Вранці їх привезли в 
Кіровоград, на Польову 
вулицю. Тут, у колишньо
му педагогічному техніку
мі, фашисти влаштували 
норму СД. То було страш
не місце. Як стало відомо 
після війни, в тюрмі за 
час окупації закатовано і 
розстріляно понад три ти
сячі радянських людей, в 
основному ВІЙСЬКОВОПОЛО- - 
непих. Майже щодня з во
ріт катівні виїжджала 
крита автомашина з в’яз- 

і ними. їх везли до фортеці 
чи Сахаровського моєї у.

' Автоматні черги обривали 
життя. Така доля чекала і 
членів групи Лспетова.

’ Ного відразу ж після 
’. арешту потягнули на до- 

пит. Переконавшись, що 
радянський патріот нічого 
не скаже, Лспетова пере
дали в руки самому 
штурмфюреру Брауншмід- 
ту. О, той умів допитува
ти. Такого поєднання мето
дів жахливих тортур не 
застосовував, мабуть, жо
ден гестапівець. Кат за
тискав своїм жертвам 
пальці рук у дзері, ставив 
босими ногами на розпе
чене залізо. У його «кабі
неті» був установлений 
спеціальний електричний 
стілець. 1 все ж цей виро
док був безсильний проти 
мужнос гі комсомольця. 
Олексій не видав військо
вої таємниці. Непритом
ного, його кинули ЗНОВ’/ у 
камеру. Вночі він і сгаз

мМолгодвй комун Ар“

11Л УРОК МУЖНОСТІ

ВТЕЧА ОПІВДНІ

свідком отої таємної роз
мови...

КоЛи розвиднілось, Олек
сій уважно оглянув сусідів. 
«Офіцери» —визначив 
себе. Помітив — за 
теж спостерігають, 
мовчать. Обереягні. 
тов знав, що йому : 
поспішати; Ще ОДИН ' 
допит. і він фізично 1 . 
де здатний щось робити.

— Я вас підтримую, — 
пильно глянув в обличчя 
полоненим. — Якщо є хоч 
один шанс, його треба ви
користати. Я вдруго до 
Брауниімідта потрапляти 
не хочу.

— Один із співрозмовни
ків, широкоплечий здоро-

і П рО 
ним 
Але 

Лепс- 
треба 
такий 
не бу-

• Думки, відгуки, рецензії

злочину. Щодня розстрі
люють сотнями.

Усю ніч Олексій не спав. 
Голова горіла, немов у 
вогні. Він розробляв план 
операції. Відкидав однії, 
брався за інший. І так до 
ранку. Врешті зупинився 
на останньому варіанті. 
Втілювати задум треба 
тільки сьогодні, коли їх 
не женуть на роботи в ка
меноломні.

Вранці Олексій шепнув 
у коридорі Ользі:

— Сьогодні прибирати 
почнеш не о шістнадцятій,

Олсксій ногою розчинна 
двері караульного примі
щення. Два десятки німці» 
уминали за столом греча
ну кашу з салом. Комсо- 
молець різко ПІДНЯВ СІ в 10- 
мат, захоплений з чергово
го. Сімнадцять гітлерів
ців снопами звалилися на 
долівку. П’ятеро поране
них корчилися у безнадії.

Відтепер організатори 
втечі були добре озброєні. 
Не складало труднощів 
ліквідувати вартових біля 
вхідних дверей і воріг. Л 
потім заходилися відчиня-

--------- ...---- ------------ ■----------- .—"—„— - 
як завжди, а о дванадця
тій. Комендант І охорона 
в цей час обідатимуть.
Рівно опівдні почнеш при
бирати мою камеру.

<: * Ц:

— Пане комендант, ви 
наказували відремоигува- 
ти радіоприймач, — спо
кійно промовив Оршан
ський, наблизившись впри
тул до фашиста.

Гестапівець здивовано 
підвів очі — вій нікого не 
викликав. І все ж вирішив 
оглянутії приймач. В ту ж 
мить Оршанський з усьою 
розмаху вдарив гітлерівця 
молотком по голові. Тон 
ледь чутно мугикнув і об
м’як, посунувся на стільці. 
І іесподіваио розчинилися 
двері, і в кімнату увійшов 
перекладач. Олексій, який 
стояв за грубою, прикін
чив зрадника.

— Швидко до чергово
го, — дав наказ Лепегов. 
Він витягнув з набури 
убитого фашиста пістолет. 
Тс саме зробив Орш'ш- 
ський. Черговий есесівець 
не всткі навіть писнути.

вапь. кивнув на двері:
— Зараз поженуть на 

роботу. Там продовжимо 
розмову.

Вони довбали кайлами 
міцний граніт, тачками 
звозили його до купи. Гіт
лерівці нервували — від 
Дніпра нестримною лави
ною наступала Радянська 
Армія. Ось-ось вона підій
де до Кіровограда. Ьорог 
поспішав звести кам'яні 
укріплення, перетвори їй 
МІСТО В неприступні' фор
тецю. Від світання до 
смеркання рубали скелю 
виснажені недоїданням і 
недосипанням полонені. А 
над головою стояв з авто
матом есесівець, готовий 
будь-якої миті пронизати 
вогненною змією.

— У тюрмі працює май
стер для ремонту радіо
приймачів Борис Оршаїь 
ський. Своя людина. При
биральниця Ольга Євд.іш 
— теж підпільниця. Обоє 
підтримують з нами зв’яз
ки. Вони нам допоможуть. 
Ти маєш досвід. Продумай 
план втечі. Зволікати не 
можна. З наступом наших 
німці проводять так зване 
розвантажування таборів 
смерті — замітають сліди

ти камери. В'язні виходи
ли, брали зброю вбитих 
ворогів. Вистачило, зви
чайно, не всім. Чотири сот
ій людей висипали надвір.

— Негайно розбіїай- 
тесь,—скомандував Олек
сій. — Німці сполошаться, 
шдіягиуть сюди сили.

Повторювати не було 
потреби. У різні кінці міс
та. в лісп подалися недав
ні в’язні. Сотні з них по
повнили партизанські за- 
101111. До народних мсспи- 
кін, у загін імені Вороши- 
лова, добралися підпіль
ники — організатори віе- 
чі О. Лепетов, 1. Білоцер
ківський, Б. Оршанський.

Повідомлення про їхній 
подвиг вмістилося всього 
в десяти рядках. А скіль
ки мужності, сміливості, 
винахідливості проявили 
вони! Такими борцями 
сильна наша Вітчизна. З 
такими непереможними 
лицарями ми розвіяли чор
ні сили фашизму, врятува
ли від нього людство.

ЛІ. ЮРІЙЧАК.

З охпор» -

НАЙКРАЩУ
ПІСНЮ — 

ЖНИВАРЯМ
Учора, 17 липня з об» 

ласного центру вирушили 
в села області агітпоїзди 
Ленінського та Кіровсько- 
го районів Кіровограда, 
Протягом десяти ДНІВ буї 
дуть обслуговувати еони 
хліборобів Кіровоград- 
щини.

У цьому році дзвінкого
лосу пісню та влучне сло
во даруватимуть жнива
рям області колективи 
агітпоїздів заводу «Черво
на зірка», облспоживспіл- 
ки, взуттєвої фабрики, Па
лацу культури імені Ком
панійця, Ленінського рай- 
харчоторгу, універсально
го торгового об'єднання 
«Кіровоград» та «Кірозо- 
градсільбуду».

Біля приміщення філар
монії відбувся мітинг, 
присвячений від’їзду агіт
поїздів Ленінського райо

ну міста Кіровограда. Учас
ники художньої самоді
яльності, лектори, лікарі, 
працівники торгівлі побу
вають у жниварів Новоук- 
раїнського, Долинського, 
Петрівського, Маловисків- 
ського, Бобринецького, 
Нозгородківського та Ком- 
паніївського районів.’З на
путнім словом перед учас
никами агітпоїздів висту
пили перший секретар Ле
нінського райкому партії 
С. С. Линозиченко, за
ступник секретаря парт
кому заводу «Червона 
зірка» В. С. Лушпаєнио,

Рапортуючи про свою 
готовність до жнивного 
рейду, культармійці за
певнили учасників мітин
гу, що завдання, які по
кладають на них рішення 
липневого Пленуму ЦК 
КПРС, доповідь на ньому 
Леоніда Ілліча Брежнева, 
виконають з честю.

Т. СМОЛЕНЧУК.

МОЯ КІРОВОГРАДЩИНА...
За останні роки вийшло багато 

книг, альбомів, буклетів, наборів 
поштових карток про Кірозоград- 
щину і її обласний центр. Нещодав
но на полицях книжкових магази
нів з'явилося нове святкове видан
ня: художній фотоальбом «Кірово- 
градщина» (Київ, «Мистецтво», 
1975 р.). Короткий, але глибокий, 
багатий фактичним матеріалом і 
строгий по стилю вступ, написаний 
І. ГІ. Оліфіренком. Він розпозідає і 
про минуле нашого степового краю, 
і про його сьогодення — про есе, 
чим славиться, по праву пишається 
орденоносна Кіровоградщина. З теп
лим почуттям згадуються в цьому 
нарисі земляки, що відзначилися в 
бою і трудовій звитязі на славу на
шої Батьківщини.

З хорошою вигадкою і тонким 
смаком, а часто і з лукавою по
смішкою підібраний багатий ілю
стративний матеріал. -Упорядник і 
автор макета І. О. Потапська вико
ристала твори багатьох фотохудож- 
ників — і. О. Кропивницького, А. Т. 
Дібровного, Р. М. Єпейкіна, 6. К. 
Ковпака, І. М. Корзуна, Л. Д. Мир-

\

городського та ін.
Рецензований фотоальбом — ве

лика вдача колективу авторів. Він 
дає не тільки широку і правдиву 
інформацію про нашу область та її 
трудівників, але — і це головна — 
•переповнює почуттям патріотичної 
гордості. Він яскраво відображає 
грандіозні справи і досягнення тру
дівників області. Основна ідея кни
ги — надихаюча і організуюча роль 
Комуністичної партії у втіленні на 
нашій кіровоградській землі ленін
ської програми комуністичного бу
дівництва.

Найбільш яскраво і переконливо 
ця ідея втілена з таких фотороботах 
як «'Пам’ятник С. М. Кірову в облас
ному центрі» І «Горельєфи пам'ят
ника», «Молоді будівники», «Продук
ція кіровоградського заводу «Чер- 
Еона зірка», розворотах «Добування 
бурого вугілля на Кіросоградщині», 
«На Побузькому нікелевому заводі», 
«Рукотворне море біля міста Світл9- 
водська», «З думою про майбутній 
врожай» тощо.

Не применшуючи безумовних по
зитивних якостей цього видання, 
хочеться висловити і деякі поба
жання. Бони тим більш вчасні, що 
вже в недалекому майбутньому ви-

никне потреба перевидавати аль
бом. 25-тисячний тираж не надовго 
вдовольнить потребу кіровоградців 
і наших гостей.

У новому виданні необхідно шир
ше змалювати сучасне кіровоград
ське село. Треба більше уваги при
ділити визначним місцям наших 
райцентрів, робітничих селищ та 
сіл, пам'ятникам архітектури, при
родним заповідникам, історико- 
медлоріальним місцям.

Цієї мети можна досягти і без 
збільшення об'єму альбому — за 
рахунок виключення окремих пей
зажів, не характерних для Кірово- 
градщини.

Бажано якось виділити й відзна
чити окремі тематичні розділи.

У фотоальбомі в різних місцях 
розміщені знімки, присвячені заво
дові «Червона зірка», новій дитячо- 
юнацькій спортизній школі в м. Кі
ровограді. Ця фрагментарність за
важає зоровому створенню ціліс
ності враження.

Треба подумати і про включення 
до альбому мінімуму довідникоао- 
го матеріалу, назвати окремі, най
більш відомі будови та пам’ятники, 
імена архітекторів, скульпторіз 

тощо.
І. ЖАРКИХ, 

доцент Кіровоградського пед
інституту їм. О. С. Пушкіна.

.ВІВТОРОК-
, 18 ЛИПНЯ

ПЕРША ПРОГРАіМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 
В 55 — «Цирк — дітям». 0-35 
Т’ Док. телефільм «Звичай
ний космос». Фільм 1. 10.35 
т~ Концепт лауреатів VI 
Міжнародного конкурсі' іме
ні П. Чайковського. 11.40 — 
Фільм «Рідний дім». 12.55— 
«Співає Євгенія Мірошни
ченко». 16.30 — «Україна 
ЬАМу, Далекому Сходу. Си
біру* • 16.50 — Кіножурнал.

7 00 — «Соціальний порт- 
г&т колективу колгоспу Іме

ні Леніна Томаківського ра
йону Дніпропетровської об
ласті. Передача 2. 17.30 — 
Камерна музика. 18.00 — 
Новини. 18.15 — Док. теле
фільм «Куточок ораторів». 
19.15 — Л. МІнкус. Грап-па 
з балету «Дон кіхот». 19.30
— Телефільм «Свої резер
ви». 20.00—Телефільм «Віль- 
ЛМ Шекспір». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.30 — Футбол: 
Півфінал. «Шахтар» — «Ло
комотив,» (Донецькі. По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Новини. 10.15 — сСсло і лю
ди Радянської України». Док. 
телефільми. 10.45 — «Паліт
ра». 11.30 — «Ліричні мело
дії». 14.30 — Док. телефіль
ми. 15.20 — «Сторінки істо
рії». Олександр Невський. 
15.50 — «Адреси молодих.». 
16.35 — Співає Є. Райков. 
16.55 — Телефільм — дітям. 
«Літо Сахата». 18.00 — «Аг
рарна політика партії ■— о 
дії». 18.30—Музичний фільм 
«Російський романс». ІВ.чО
— «Україна жнивує», 19.00

— «Вісті.». 19.30—П. Штраус. 
«Циганський барон». Виста
ва. 20.45 — «На добраніч, ді
ти!». 21.00 — «Час». 21.30 — 
Продовження вистави «Ци
ганський барон». 22.35 — 
Новини. 22.45 — Продовжен
ня вистави «Циганський ба-, 
роп.».

19 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8 00— 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8.55 — Концерт. 9.20 — Док. 
телефільм «Звичайний кос
мос». Фільм 2-й. 10.20 —
сКлтб кііюподорожей». 11.35
— О. Пушкін. «Маленькі тра- 
геді». Вистава. 14.30 — Док. 
фільми. 15.30 — Концерт. 
16.00 — «Наш вільний час». 
16.30—Виставка творів бол
гарських художників». 17.00
— «Життя науки». 17.30 — 
«Соціальний портрет колек
тиву колгоспу їм. Леніна То
масівського району Дніпро
петровської області», Пере-

ДЕВ'ЯТИКЛАСНИК СШТЛОВОДСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКО, 
ЛИ № 4 ВІКТОР СИРОТА ОДНИМ З ПЕРШИХ СЕРЕД СВО
ЇХ РОВЕСНИКІВ СТАВ ЗНАЧКІВЦЕМ ГПО, УСПІШНО 

-СКЛАВ ЗАЛІК З ФІЗИЧНОЇ ' ТА ВІИСЬКОВО-ТЕХНІЧНОї 
ПІДГОТОВКИ. І ВІЙСЬКОВИЙ КЕРІВНИК ШКОЛИ М. І. ДО
РОГИЙ ПЕРЕКОНАНИЙ: ІОНАРМІЄЦЬ ВІКТОР СИРОТА В 
МАЙБУТНЬОМУ БУДЕ ХОРОШИМ ВОЇНОМ 1 З ЧЕСТЮ 
ВИКОНАЄ СВІЙ СИНІВСЬКИМ ОБОВ'ЯЗОК ПЕРЕД БАТЬ
КІВЩИНОЮ. Фото В. КОВПАКА.

дача 3. 18.00 — «День за
днем». (К-д). 18.15 — «Веселі 
нотки». 18.30 —«Літо піонер
ське». (К-д). 18.45 — Теле
фільм. (К-д). 19.00 — Футбол. 
«Динамо» (Київ) — «Торпе
до». У перерві — тираж 
«Спортлото». 21.00 — «Час». 
21.30 — М Окна родне олім
пійське «Спортлото», По за
кінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00— 
Повний. 10.10 — «Село 1 лю
ди Радянської України». 
Док. телефільм. 10.35 — Кон
церт. 11.05 — Для дітей. 
«Другії Тьоми Откриткіна». 
17.00 — Виступає Леонід 
Сметанников. 17.30 — «Від
гукніться, сурмачі!.» 18.00 — 
Кіноогляд «Хроніка наших 
днів». 18.30 — Концертний 
зал «Дружба». 19.00- — «Віс
ті*. 19.30 — «Украйна жни
вує». 19.50—Показові висту
пи переможців Республікан
ського конкурсу бальних 
танців. 20.45 — «На добраніч, 
діти!*: 21.00 — «Час». 21.30 
— Худ. фільм «Фараони». 
22.45 —. «Музичні вітання

хліборобам». По закінченні 
— новини.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 
8,55 — «Адреси молодих». 
9.40 — Телефільм «Золота 
міна». 1 серія. 10.45 — Док. 
телефільм «Ліс». 11.15 — 
Е. Оганесян. Симфонія. 16.35 
— «Сторінки творчості. Бо
рне Горбатов». 17 ЗО — Со
ціальний портрет колективу 
колгоспу їм. Леніна Томаків
ського району Дніпропетров
ської області. Передача 4. 
18.00 — Новини. 18.15—Док. 
телефільм «Тайник на Дніст
рі». 18.35 — Концерт хору 
російської пісні ЦТ і ВР. 
19.05 — Телефільм «Вільям 
Шекспір». З і 4 серії. 21.00—

«Час.». 21.30 — «М. Г. Чорни» 
шевський. Листи. Спогади», 
До 150-річчя з дня народ
ження. 22.10 — Концерт ла
уреатів VI Міжнародного 
конкурсу їм. ГІ. Чайковсько- 
го. Но закінченні — новини«

ДРУГА ПРОГРАМА. 14.30 
Док. фільми. 15.40 — «Книга 
п твоєму житті,». 16.25 — Те
ленарис «Порт «Східний», 
16 55 — Фільм для дітей. 
«Сліпий птах». 18.00 —■.
Фільм концерт «Молодії при» 
бережні». 18.30 — «Бійці ле
нінської гвардії». Док. 
фільм. 18.50 — «Україна
жнивує*. (К-д на Республі
канське телебачення). 19.00 
-- «Вісті». 19.30 — «Поезія». 
20.00 — «Музичні вечори 
для молоді*. 20.50 — «Па 
добраніч, діти!» 21.00 —•
«Час.». 21.30 — «Музичні ве
чори для молоді». 2 відді
лення. Но закінченні — 110- 
пиии.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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запрошують Ёнетит&тм, технікуми, Училивщат
Кіровоградське міське 
середи« професійно-технічиє 
училище Ло 4- по підготовці 
кваліфікованих робітників 
із середньою освітою
ПРИЙМАЄ НА I97S-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
УЧНІВ
НА ТАКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

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

слюсар-ремонтнин г.о 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),

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

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

Вступників до груп слюсарів-сантехніків забезпечу
ють благоустроєним гуртожитком.

По закінченні училище есім випускникам видають 
диплом про середню освіту з присвоениям 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 про
живання, довідку про склад сім’ї, медичну довідку 
(форма N° 286), 6 фотокарток розміром 3X4 см.

Приймання документів — щодня, крім неділі, з 8 
по 16 годину.

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

__________________________________ ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійське міське 
професійно-технічне училище К® 5
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ 
РІК НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ;

Освіта
10 нласів

Освіта
8 класів

Строк 
кавчання

Строк 
навчання

Зварник контактного
зварювання 1 рік 2 рони

Монтажник конструкцій —
муляр 1 рік 2 роки

Муляр 1 рік 1 рік
Гесляр 1 рік 1 рік
Штука гур-лііиювальннк- 

илиткояик 1 рік 1 рік
Слюсар — монтажник по за

гально-ремонтних роботах 
та устаткуванню загаль-
ного призначення — елек
трозварник 1 рік 2 роки

Пресувальник пластмас 1 рік 2 роки
Електрозварник 1 рік 2 роки
Машиніст екскаватора 1 рік 2 роки
Машиніст бульдозера, скре-

пера, грейдера 1 рік І рік
До училища приймають юнаків і дівчат віком 1-5— 

20 років з освітою за 8—10 класів. Воїни, звільнені в 
запас із лав Радянської Армії, одержують стипендію 
в розмірі 105 карбованців на місяць і вчаться 8—10 
місяців.

Випускників направляють на роботу в міста Олек
сандрію, Світловедсік, Кіровоград, Дніпропетровськ, 
Кривий Ріг, Київ. Запоріжжя. Електрозварників і 
пресувальників пластмас направляють на роботу на 
Олександрійський електромеханічний завод.

Учні перебувають па повному державному забез
печенні. Іногороднім надають гуртожиток

Під час проходження виробничої практики учні 
одержують 33 проценти свого заробітку.

При бажанні учні можуть відвідувати загально
освітню школу робітничої молоді (9-Ю класи).

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

біографію, паспорт або свідоцтво пио народження, 
документ про освіту, довідку з місця проживання із 
зазначенням складу сім’і. характеристику зі школи, 
4 фотокартки розміром 3X4 см.

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса закладу м. Олександрія, селите Димитро

ве, вул. Трудових резервів, 23. Телефон 52-4-63.
ДИРЕКЦІЯ.

ІІо.ітансі.кіііі електрете.vH і ■■ н її іі тех її і к ум
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА

На 1 курс деииогс відділу — на спеціальності; 
промислове іі цивільне будівництво, 
санітарно-технічне обладнання будівель (спеціалі

зація — промислова вентиляція і кондиціювання по
вітря),

електромашинобудування, 
електроосвітлювальні прилади та устаткування, 
електроусіаткування та устаткування промислових 

підприємств;
на II курс — на спеціальності: 
електроосвітлювальні прилади та устаткування, 
промислове іі цивільне будівництво, 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств;
па II курс вечірнього відділу — па спеціальності: 
електромашинобудування, 
обробка металів різанням,.
електроосвітлювальні прилади та устаткування; 
на НІ курс заочного зілділу — па спеціальності: 
електроустаткування та устаткування промислових 

підприємств,
промислове іі цивільне будівництво.
Осіб, що закінчили неповну середню школу, прий

маю іь на 1 курс денної о відділу. На І] курс денного, 
на II курс вечірнього і па III курс заочного відділів 
приймають осіб, що закінчили середню школу.

Вступники па 1 курс складають екзамени з україн
ської або російської мови (диктант), математики 
(усно); на II курс денного, на II курс вечірнього і на 
111 курс заочного відділів — з української або росій
ської мови (твір), математики (усно).

Без вступних екзаменів зараховують нагороджених 
після закінчення непевної середньої школи Похваль
ною грамотою ібо після закінчення середньої школи 
золотою чи срібного медаллю (60 процентів плану 
прийому на дану спеціальність), офіцерів, прапорщи
ків і мічманів Збройних Сил СРСР. військ та органів 
Комітету державної безпеки при Ралі Міністрів 
СРСР. Міністерства внутрішніх справ СРСР. звільне
них від військової служби в запас (протягом двох 
років після звільнення).

Заяви приймають щодня з 10 по 18 годину, крім 
вихідних днів (у суботу — по М годину):

на І курс денного єідділу—з 1 червня по 31 липня,

1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
на II курс денного відділу—з 1 червня по 14 серпня, 
на вечірній відділ — з 15 червня по 15 листопада, 
на заочний відділ — з 3 травня по 10 серпня. 
Вступні екзамени:
на І курс денного відділу — з 1 по 20 серпня,
на II курс денного відділу — з 1 по 21 серпня,
на вечірній відділ — з 1 липня по 20 листопада,
на заочний відділ — з 10 по 20 череня, з 10 по 20 

гипня, з 10 по 20 серпня.
Зарахування до складу учнів:
на І курс денного відділу — з 21 по 24 серпня,
на II курс денного відділу — з 22 по 24 серпня,
на вечірній відділ — з 21 по 24 листопада,
на заочний відділ — з 21 по 30 серпня.
Учні денної о відділу одержують стипендію на за

гальних підставах. п*м. хго має потребу, надають
гуртожиток.

Вступники полаю'ь на ім’я директора технікуму 
заяву із зазначенням вибраної спеціальності, доку
мент про 8-річпу чи середню освігу (оригінал), довід
ку про стан здоров’я (форма № 286), видану лікарем, 
Що обслуговує школу, або ділші.-'чпим лікарем, 4 фо- 
токарікн (без головного убору, розміром 3X4 смЬ

Особи, які вступають па вечірній заочний і денний 
відділи і мають не менше 2 років робочого стажу, 
пред'являють виписку з трудової книжки, завірену 
керівником підприємства, а колгоспники — виписку 
з'колгоспної книжки, завірену правлінням.

Вступники пэ денний відділ зобов'язані де початку 
і'авчалшіло року подати оригінали документів, ідо 
пщгверджуїоіь стаж роботи Особи, яких направля
ють па навчання в технікум промислові підприємства, 
будови, господарсікі організації, радгоспи, колгоспи, 
повинні маги їй- менше 2 років стажу і при вступі 
подані рекомендацію єдиної форми.

Абітурієнті) пред'являють особисто СВІДОЦТВО про 
народження або паспорт, військовий квиток (військо
возобов'язані) або приписне свідоцтво (особи призов
ного віку).

При технікумі з І липня працюватимуть платні під
готовчі курси. Заяріт приймають по 25 червня нього
року.

Документи вистигати не адресу: 314000, м. Полтава, 
вул. Пушкіна, 83-а. електротехнічний технікум. Телс- 
фони: 7.28.81.7-29.53. ДИРЕКЦІЯ.

Каїнтанінське
М’СЬКС І1|ІОфЄСІЙІІО-ТЄХІЕІ-ЧНЄ 
училище A« 10

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище ісгує для цукрової промисловості квалі
фікованих робітників таких спеціальностей:

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник дифузії — столяр,
сатура піих-млііяр.
апаратник випарювання — муляр,
апаратник карки цукру — слюсар,
оператор пентрнфуі — токар но металу,
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та ав

томатики.
електромонтер.
Випускників направляють на роботу на цукрові за

веди.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

юнаків і дівчат піком не молодше 15 років, які закін
чили 8. 9. 10 класів шляхом конкурсного відбору за 
сніпками, вкаїлиі'мі) п документі про освігу.

До груп електрозварників та Електромонтерів 
приймають осіб віком іб років.

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, оля- 
гсм. взуттям комплектом постільної білизігп, вони 
одержують у період практики 33 проценті) заробітку.

Гурт тжитком забезпечить у першу черіу сиріг і 
дітей інвалідів Великої Вітчизняної війті та праці.

Строк навчання — 2 роки.
При училищі є вечірня середня школа.
Випускники полають па ім’я директора заяву із за

значенням вибраної '•пеігіальчості. свідоцтво або 
атестат про ссвіїу. паспорт або (якщо не сповнилося 
16 років) свідоцтво про народження, характеристику 
зі школи або з місця роботи, довідку з місця прожи
вання із зазначенням <кладу сім’ї, довідку про стан 
здоров’я (форма № 286). довідку про щеплення 
(форма № 63), шість фотокарток розміром 3X4 сан
тиметри.

Всі, хто 
з членами

Початок

Адрсга училища: Кіровоградська обл., Новомирго- 
ролський район, емт Капітанівка.

ДИРЕКЦІЯ. ,

вступає до училища, проходять співбесіду 
приймальної комісії.
занять з 1 вересня.

Олександрійське середі«« міське
професійно-технічне училище № 7
НАБИРАЄ УЧНІВ НА 1978-1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
зі строком навчання 3 роки —
столяр-наркетинк, монтажник конструкцій—муляр, 

лицювальник-плитковик, штукатур, маляр, електрога
зозварник, автослюсар, електрослюсар, слюсар—мон
тажник приладів та апаратури автоматичного контро
лю, регулювання й управління.

На ці спеціальності приймають юнаків і дівчат з 
8-річною освітою. Випускникам видають документ 
про середню ОСЕІТу і присвоюють розряд з набутої 
спеціальності.

З числа учнів електрогазозварників комплектують 
гр^пу зі спортивним нахилом ло футболу. До цієї гру
пи приймають юнаків, які мають перший або другий 
спортивний розряд з футболу.

До групи слюсарів — монтажників приладів та апа
ратури автоматичного контролю, регулювання й уп
равління здійснюється конкурсний відбір. Перевагу
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316050. ГСП, Кіровоград 50, «ул. Луначарсьного, 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.

Друкарня ім. Г. М. Димитрова, 
обласного управління у справах видавництв, 

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

Б К 20365. Обсяг 0,5 друк, арк. Зам. № 300. Тираж 59 200, Індекс 61197,

при зарахуванні на навчання віддають юнакам і дів
чатам, які мають музичну підготовку;

зі строком навчання І рік (то групу комплектують 
з ссіб як; іакіїїчіілі! 10 класів) —

лицювальник-плитковик, мозаїст.
До училища приймають без вступних екзаменів 

юнаків і дівчат віком віл 15 ло 25 років. Прийнятих 
до закладу забезпечують за рахунок державі) ірира- 
зоним харчуванням, одягом, гуртожитком.

Під «ас проходження виробничої практики учні 
одержують 33 проценті» зароблених ними грошей.

Час павчаї-пя в училищі зараховується в безпе
рервний трудовий стаж.

Осіб що закінчать училище з відмінними й добри
ми оцінками з усіх предметів відповідно ло постано
ви Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів 
СРСР віл ЗО серпня 1977 року направляють на на
вчання до вищих учбових закладів.

При училищі працюють спортивні секції, гуртки 
технічної творчості, домоводства, а також художньої 
самодіяльності (хоровий вокальний, танцювальний, 
естпадигш. народних і духових інструментів).

Початок навчання з І вересня.
Вступники подають заяву на ім'я директора, авто

біографію. паспорт або свідоцтво про народження, 
документ про освіту, довідку з місця проживання, 
характеристику шість фотокарток розміром 3X4 см, 
довідку про профілактичні щеплення.

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса: 317926. м. Олександрія, вул. їіагорна, 104. 

їхати автобусом «А» до зупинки «Училище».
ДИРЕКЦІЯ.

І
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