
■ ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
ВОНИ ВИКОНАЛИ П’ЯТИРІЧКУ

•* — ■ ■■ - ------ —

ПРИШД ГРУПКОМСОРГЛ
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Слюсар-складальнак комсомольсько-мололіжиці г-и-.-.дн і 
другого мехаїїоскла/.;. ■) і его цеху Анат« ні Сн _. <і. и< р- 
иіим у колективі в и і ;л> особисте я’ятиріуп»' завдання Це Ц 
його найбільша грудиса перемога в жаггі Адже Анатолій під- І 
иіманея шаблями м.-їк терпості від учня і цеху де п'ять років

І тому почав свсіо робітничу біографію після закінчення деся- І 
і .тврічки. Хорошу рису виховав нолектиг с ригали у А. Спіє»- ■ 
! рейка: зз зміну встигли! зробити більше, ніж планувалося, до 
' того ж із йдміннокгякістю Осі. чому з початку п’ятирічки у в 

. більшість змін завдання він перон; «;ц\нп! лисе.
Нині передовий робітник разом зі своїми •>ог-арпш; ми по І 

бригаді освоює складання коліс де нової ю,к>, рудз! :і:< ї еівал- |і 
ки СУПИ 8. Досвід попередніх років ;;с їюму з'.'Сї й тут 
працювати ло-ударному: щозміни, иг.:г:лг-.н; піг-:срн і біль- ■. 
інс норми. У бригаді беруть приклад ? .'і г .с.ґ і Сні•. ренка, 
як з майстра своєї справи, як з групкомссрга.

А. КОСТЕНКО. І

Завод «Червона зірка».

4 БЕРЕЗНЯ — ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ

КАНДИДАТИ НАРОДУ

Олександр Васильович

Олександр Васильович Гіталов наро
дився 1915 року в с. Комишуватому Но- 
воукраїнського району Кіровоградської 
області в сім’ї селянина-бідняка.

Після закінчення в 1934 році нурсів 
механізаторів він працював тракторис
том, а згодом — бригадиром трактор
ної бригади Малопомічнянської МТС.

У грізні роки Великої Вітчизняної вій
ни Олександр Васильович брав активну 
участь у боях проти фашистських за
гарбників.

Після демобілізації з лав Радянської 
Армії з 1945 року О. В. Гіталов очолив 
тракторну бригаду Малопо/лічнянської 

І МТС Новоукраїнського району, потім —

бригаду механізаторів колгоспу імені 
XX з’їзду КПРС цього ж району, де тру
диться й СЬОГОДНІ.

1948 року О. В. Гіталов вступив до лав 
Комуністичної партії Радянського Союзу.

Очолювана Олександро/л Васильови
чем тракторно бригада є ініціатором 
Всесоюзного соціалістичного змагання 
за комплексну механізацію в рільництві, 
обласною школою передового досвіду, 
зачинателем колективного наставництва. 
З року в рік гіталосці вирощують висо
кі врожаї зернових і технічних культур. 
1978 року бригада одержала по 40,4 
центнера зернових з кожного гектара 
(г. тому числі по 44,5 центнера озиме 
пшениці, по 55,2 центнера кукурудзи), 
по 321 центнеру цукроеих буряків. За 
роки десятої п’ятирічки середньорічний 
виробіток на трактор становить 1822 гек
тари еталонної оранки, а середньозмін- 
ний — 8,2 гектара. Зо цей період зеко- 
но/ллено 140,3 тонни пального і мастил, 
32 тисячі карбованців на ре/лонтах.

О. В. Гіталов веде велику вихоЕну й 
громадсько-політичну роботу. Він — де
путат Верховної Ради CFCP 111—IX скли
кань, член Центрального Комітету Ком
партії України, член Кіровоградського 
обко/лу партії. Олександр Васильович 
був делегатом XX—XXV з’їздів КПРС і 
XX—XXV з'їздів Компартії України. 
Він — член Президії Верховної Ради 
СРСР.

О. В. Гітаг.ова двічі удостоєно звання 
Героя Соціалістичної Праці. Його наго
роджено лвома орденами Леніна, ооде- 
нлми Жовтневої Революції. Трудового 
Червоного Прапора, Дружби народів та 
багатьма /медалями.

Виборці Кіровоградського виборчого 
округу № 48 по виборах до Ради Націо
нальностей Верховної Ради СРСР вису
нули Олександра Васильовича Гіталова 
кандидатом у депутати Ради Національ
ностей Верховної Ради СРСР десятого 
скликання.

Онружна виборча нсмісія Кіровоград
ського виборчого округу № 48 за- 
•ресструвала тон. Гіталова Олександра 
Васильовича кандидатом у депутати Ра
ди Національностей Еерховної Р-зди 
СРСР десятого скликання.

«Перетворити 1979 рік у 
рік ударної праці, розгор
нути всенародне соціаліс
тичне змагання за успішне 
виконання планів ниніш
нього рону і десятої п’я
тирічки в цілому — наш 
боновий 
слова із Звернення ЦК 
КПРС до всіх виборців, 
громадян СРСР найбіль
ше схвилювали лаборант
ку Добровслнчківського 
виробничого цеху Мало- 
ЕНСІїІВСЬКОТО заводу сухо
го молока Наталію Ма- 
новленко. Адже вона від
повідає за те, щоб з 
йшла продукція тільки 
високої якості. Комсомол
ка дбає про це. Завдяки 
добре поставленій ла 
торній роботі нині 85 про
центів молока виходить з 
цеху тільки першим сор
том.

4 березня Наталія Ма- 
нонленко, яку ви бачите 
на фото, вперше у житті 
прийде до виборчої діль
ниці, щоб віддати свій го
лос за народних обранців.

лозунг!»

Фото В. МАСЛЕННИКОВА.

До нових трудових звершень
Позавчора в Буднику 

культурі] колгоспу «Ро
дина» Долинського райо
ну відбулася зустріч ви
борців Олександрійського 
виборчого округу № 479 
по виборах до Ради Сою
зу Верховної Ради СРСР 
зі своїм кандидатом у де
путати — заступником Го
лови Ріши Міністрів СРСР, 
головою Держбуду СРСР, 
Г ерос м Соціалістичної
Праці Гнатом Трохіімовп- 
чем Повиковим.

У святково прикрашено
му залі зібралися пред
ставники трудових колек
тивів і громадськості Дс- 
линсьного, Новгородніс- 
ського та Устинівського 

) районів.
) Зустріч віднрие перший 

секретар Долинського рай
кому Компартії Унраїни

> П. Л. Гідулянсв. Він надав 
слово довіреній особі кан. 
дидата у депутати — зоо
технікові колгоспу «Роди
на» Долинського району 
Т. О. Широкій. Вона ооз- 
певіла присутнім про жит
тєвий і трудовий шлях 
Г. Т. Новинова і заклинала 
всіх виборців округу в 
день виборів одностайно

віддати свої голоси за вір
них синів і дечои партії і 
народу.

Г. Т. Новиков тепло і 
сердечно подякував вибор
цям округу, які вже вп’яте 
виявляють йому високе 
довір’я, називаючи канди
датом у депутати радян
ського парламенту, і 'за
певнив їх. що докладе всіх 
зусиль.-V уміння і досвіду 
до того, щоб зробити ва
гомий внесок у справу ко
муністичного будівний гва 
в нашій країні.

ВИМОГА СЬОГОДНІШНЬОГО ня
Листопадовий (1978 р.) 

Пленум ЦК КПРС і груд
невий Пленум ЦК Компар
тії України поставили пе
ред трудівниками сіль
ського господарства вепи- 
кі й відповідальні завдан
ня. «Головне, — говорив 
товариш Л. І. Брежнев, — 
добитися відчутного зро
стання виробництва м’яса, 
молока та інших продук
тів тваринництва. Умови 
для цього с. На фермах 
стало більше худоби. Гос
подарства 
будь-коли, 
кормами».

Впевнено 
новому і__  л
році й молоді тваринники 
нашої області, змагаючись 
за подолання п’ятитисяч
ного рубежу по надоях 
молока від норови. Тон у 
трудовому суперництві за
дають перс-можці змагай. 
НЯ. в тоетьому році деся
тої п’ятирічки — члени 
комсомольсько • молодіж
ного колективу МТФ № 2 
колгоспу «.Перше травня» 
ГЛаловисківсьного району

краще, ніж 
забезпечені

> стартували в 
господарському

Валентино 
номсомольсьно- 

групи ГЛТФ 
імені XX з’їзду 

ра- 
Еоло- 

Значно 
ніж у 

ма-

(групномсорг 
Єпішева). 
молодіжної 
нолгоспу 
НІ1РС Бобринецьного 
йому (гоупномсорг 
димир Міщенно). 
кращі показники, 
минулорічному січні, 
ють комсомольсько-моло
діжні колективи ферм КОЛ
ГОСПІВ імені Шевченка Но- 
воукраїнсьного та імені 
Свердлова Бобринецьного 
районів (комсомольські 
гоупи тут очолюють Ніна 
Лубснець і Надія Ляхсва).

Серйозною темою для 
ділової розмови в комсо
мольсько-молодіжних ко
лективах тваринників на 
молочнотоварних фермах 
стало звернення пере
можців соціалістичного 
змагання серед молодих 
майстрів доїння до всіх 
колег-резесників області, 
в якому вони, переможці, 
закликали боротися ;?а 
підвищення продуктив
ності стада, ефективне 
витрачання кормів, ста
ранну підготовку їх до 

згодовування. В кінцево
му підсумку це дасть 
/ложливість досягти по
ставленої мети — викона
ти п'ятирічний план ви
робництва і продажу мо
лока державі до 110-ї річ
ниці з дня народження 
В І. Леніна.

Ініціатори власним при
кладом запалюють молодь 
на активніше трудове су
перництво. Так, одна з ав
торок звернення, Валенти
на Єпішева, за місяць на
доїла від кожної норови 
своєї групи 360 кілограмів 
молока. Володимир ГЛіщен- 
но (теж автор звернен
ня) — 342 В Новоукраїн- 
сьному районі лідирує се
ред молодих доярок Ірина 
Ярмошевич із колгоспу 
імені Калініна, в Новолр- 
хангельському — Любов Ео- 
гуш із нолгоспу імені Кіро
ва, в Онуфріївсьиому— Ган
на Шаблій з госпслаоства 
імені XXV з’їзду КПРС. А 
правофланговим в облас
ному соціалістичному зма
ганні сепод молодих гос
подарів ферм у січні став 
дояр колгоспу «Дружба» 
Олексанлпівського району 
Олексій Буша — від кош-

ЙО- 
про 
пе-

СКй-

ної норови юнак одержав 
по 400 кілограмів молока. 
В лютому Олексій щодоби 
надоює по 13 і більше кі
лограмів.

У названих вище райо
нах приділяють велику 
упагу організації гласнос
ті трудового суперництва 
молодих господарів ферм, 
регулярно підбисають 
го підсумки, дбають 
моральне заохочення 
реможців.

Цього, на жаль, не 
жеш про Голованівсьний, 
Новомиргородський, Зна- 
м’янський, Світловод- 
ський, Добровеличнів- 
ський. Кіровоградський 
райони. Б деяких із них 
трудиться зовсім мало 
молодих доярок на фер
мах, в інших — дійне ста
до малопродуктивне, на
дій молока від корови за 
місяць не досягає й 150— 
200 кілограмів. Зокрема, 
в Устинівському районі 
доярка, яка здобула пер
шість серед молодих, 
одержала від норови ли
ше 190 кілограмів моло-

працівниками 
Зствдання значно 

виробництво 
тваринництва

Сільська мо-

ка. В цьому районі, до ре
чі, найнижчі в області на
дої молока від норови й 
нині.

Партія та уряд постави
ли перед 
ферм 
збільшити 
продуктів ---- ,--------- --
проти ТОГО ЩО МИ вирсб 
ЛИПИ ДОСІ. 
лодь повинна внести в цю 
важливу справу достойний 
вклад, а надто нинішнього 
рону. на честь 60-річчя 
комсомолу Унраїни. Ком
сомольсько-молодіжні гру
пи ферм комплексів по
винні добиватися точного 
дотримання раціонів го
дівлі, не дппуснати. щоб 
корми згодовували без по
передньої підготовки за 
нільиа годин до того, ян 
роздавати їх тваринам. 
Сповна слід використову
вати мінепальні компонен
ти пац<ен>в. яні сприяють 
поліпшенню засвоєння 
Грубих і КИСЛИХ мопмін. 
Особливу увагу треба при
діляти дотриманню розпо
рядку дня. ні в якому разі 
не позбавляти дійне стадо 
щоденного моціону. В цьо
му. — запорука сталих на
доїв. базисної жирності. 

висоної сортності молока, 
стопроцентного виходу мо
лодняка від Ю0 корів.

Молоді спеціалісти ферм, 
комсомольські пости янос- 
ті мають узяти під свій 
контроль племінну робо
ту, адже відтворення ста
да за рахунок пстсмства 
саме від високоудійних 
корів — основний резерв 
підвищення продуктив
ності громадського тва
ринництва в майбутньому.

Перед міськкомами, 
райкомами комсомолу 
стоїть завдання — по-ді
ловому очолити змагання 
між молодими тваринни
ками. активізувати роботу 
комсомольських постів 
якості і «прожектористів», 
широко пропагувати дос
від кращих колективів, 
одночасно дбаючи про їх 
збільшення і зміцнення 
ллопедими людьми, попу
ляризувати досвід і здо
бутки перемнож ЦІВ трудо
вого суперництва, постій
но дбати про здоровий 
психологічний клімат у 
кожному колективі. Це — 
вимога дня.
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відкритий лист випускниць 
Олександрійського МПТУ ї* 7, 
членів комсомольсько- 
молодіжної бригади 
лицювальників-плитковиків 
будівельного управління 
"Цивільбуд" тресту 
“Олександрі яважбуд” 
до адміністрації управління, 
тресту "Олександріязажбуд"» 8

"ікомб і нату "Кіровоградважбуд'

ТІ ОЧАБСЯ четвертий рік 
а 1 десятої п'ятирічки. Хо
четься, щоб трудовий старт 
буа ударним, хочеться з хо
рошими виробничими по
казниками прийти до фіні
шу. Тим біг.оше, що наш 
трудовий стаж тільки-но 
почався, і здійснення тако
го прагнення було б непо
ганим початком утверджен
ня в колективі будівель
ників.
' Свою робітничу біогра

фію ми пов'язали з буді
вельним управлінням «Ци- 
віпьбуд» тресту «Олександ- 
ріяважбуд». Потрапили у 
Свіглозодськ не випадково." 
Туг проходили виробничу 
практику, вперше відчули 
як погрібні наші руки місту 
юності над Дніпром.

Отже, у Світловодську 
ми — з 26 череня минулого 
року. В ті перші дні трудо
вої біографії нам пощасіи 
ло Сзітловодсьчий міськ
ком комсомолу поділив і 
підтримав наші почуті я: 
допоміг створити комсо
мольсько-молодіжну брига
ду лицювальників, у бри
гадири нам призначили не 
набагато старшого від нас 
Анатолія Шафрая, до скла
ду бригади включили двох 
наставників молоді — до- 

‘ свідчення будівельників, З 
адміністрацією погодили 

питання про те, 
щоб ми пра
цювали на од
ному будівель
ному об єкті. 
Здавалося, що 
після цього зо
сталося тільки 
засукати рука
ви і трудитись, 
як настроюва
лись: на повну 
силу щодня. 
Отак було спер
шу. Агпотім...

ПОГОВОРИМО НАЧИСТОТУ
За минулі півроку встиг

ли попрацювати вже на 
спорудженні трьох житло
вих будинків, поліклініки, 
гуртожитку заводу чистих 
металів. Майже на всіх цих 
об єкгах наш робочий день 
починався об одинадцятій 
годині, а то й після обіду. 
Звичайно, не тому, що ми 
просипали на роботу — ди
сципліну у бригаді тримає1 
мо зразкову. Просто, як 
система, в цей час нам 
тільки привозять розчин 
для облицювання. Влііку 
ще байдуже, лишалися на 
будові доти, поки не вико
ристаємо повністю два ку
бометри розчину, адже 
світловий день триває й 
після зміни. А ось узимку, 
як не прикро, доводиться 
мимоволі бути причетними 
до марнотратства. Справа 
в тому, що через запізнен
ня машин з розчином до 
кінця зміни встигаємо пус
тити в діло лише один ку
бометр розчину, другий до 
оанку стає непридатним 
для облицювальних робіт. 
А кожен кубометр цього 
будівельного матеріалу 
коштує, до речі, 17 карбо- 
ванціз. Тож напрошується 
запитання; до якого часу 
йтимуть на будівельний 
смітник державні гроші?

А новий трудовий рік нв-

Позавчора в актовому 
залі Кіровоградського 11'1 У 
№ 8 відбулися \|Х)чиеті 
збори, присвячені вручен
ню колективові перехід
ного Червоною прапора 
Ради Міністрів УРСР та 
Укрпрофради за успіхи в 
соціалістичному змаганні.

Нагороду вручив голо
ва обласної ради профе
сійних спілок Д. Т. Жмак.

На зборах внету іншії: 
директор училища О. П. 
Кирилов, голова обласно
го міжколгоспбуду В. О. 
Самохвалов, засіун.чзк 
голови облвиконкому Е. М- 
Чабаненко, секретар 1\'- 
ровського райкому Ком
партії України О. К. Іуи- 
чієнко, викладач училища 
Л. А. Бондурянська, сек
ретар партійної орі аніма
ції училища О. О. Коню
шенко, учениця Надія На
конечна.

Л. ЛАПІНЬ.
На знімну: Д. Т. 

ЖМАК вручає директорові 
училища 0. П. КИРИЛОВУ

мали буквально з простоїв. 
Немає чим працювати про
тягом цілих змін. І, чесне, 
совість не дає спокою — 
десь, на іншій будсві, по
трібні будівельники кашо? 
спеціальності, потрібні на
ші знання, нарешті, молоді 
робочі руки, а ми сумлінно 
просиджуємо від дзвінка до 
дзвінка в якій-небудь побу
товій кімнатці.

Умови праці не виклика
ють у нас оптимізму. Не 
відразу управління видало 
нам спецодяг. А захисних 

засобів — звичайних робо
чих рукавиць — і не обіця
ють. Начальник управління 
«Цивільбуд» І. М. Федун на 
нашу вимогу забезпечити 
рукавицями відповів ко
ротко, та невтішно, що він 
їх не шиє, а купити ніде. 
Від такої відповіді порізів 
на руках у нас, на жаль, не 
поменшало.

Саме через незадовільні 
умови праці нам довелося 
пережити першу велику 
неприємність: на одному з 
об’єктів наша робота діста
ла оцінку нижчу, ніж «доб
ре». А краще, ми бачили 
це в ході виконання зав
дання, ми й зробити не мог
ли. Не раз обурювалися1 
шаблони для плінтусів такі 
старі, що не витримують 
ніякої критики, інструмен
тів для обробки плиток 
взагалі немає, користуємо
ся, всупереч вимогам техні
ки безпеки, саморобними 
ножами зі шматків металу.

Часто, в дні простоїв на
магаємося в довгих диску
сіях дійти висновку, чому 
нам так незатишно на будо
ві. До сказаного вище мож
на додати ще й таке. З ор
ганізації праці, на наш по
гляд, усе й починається. Щ-з 
як тільки ми прибули в бу
дівельне управління, на 
спорудженні 90-квартирно-

ПРО ВИСУНЕННЯ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ КОМСОМОЛУ УКРАЇНИ 
ЗАРАЩУ НАУКОВУ СТУДЕНТСЬКУ РОБОТУ 1979 РОКУКомісія Центрального Комітету .ЧІїСМ України по республіканській комсомольській нре.у і і Імені Комсомолу України за кращу наукову студентську роботу .оголошує прийом робіт на здобуття премії 1979 року.До розгляду приймають наукові роботи, виконані студентами денних, вечірніх і заочних- відділів вузів РЄС', публіки, творчими науково-технічними сту-

перехідний Червоний пра
пор; відмінники навчання 
(зліва направо) М. МОГИ- 
ЛЕВСЬКИИ, Н. НАКОНЕЧ
НА, Т. ЯСИНСЬКА, С. ГАВ- 
РИЯЮК запевняють; пра
пор — у надійних руках.

го будинку нам визначили 
обсяг робіт за акордним 
нарядом. Це означало, що 
точно у визначені строки 
ми мали закрити наряд. Ми 
дуже зраділи такому до
вір’ю — вперше нам дава
ли серйозне завдання. Зі 
святковими обличчями з'яв
лялися на роботу і старали
ся бути на висоті: допома
гали одна одній, нерідко й 
після зміни прихоплювали 
годину-другу. А кінчилося 
все для нас великим, і теж 
першим, розчаруванням.

Сгючатку половину складу 
бригади перевели на іншу 
будову, потім будівельні 
матеріали, призначені нам, 
потрапили до іншої брига
ди. Зрозуміло, ми не уклз- 
лися в строк акордного на
ряду.

іакі організація та умови 
праці з будівельному уп
равлінні, очевидно не ство
рюють оптимістичного на
строю не тільки нам. Мину
лого року до нас в управ
ління стало на риботу 204 
чоловіка, а розрахувалося * 
225.
. Найбільшу прикрість до
велося «проковтнути» при 
підбитті підсумків соціаліс
тичного змагання за мину
лий рік. Усього трохи біль
ше як на 70 процентів вико
нав колектив будівельників 
планове завдання.

Від усього того, про що 
ми розповіли в цьому лис
ті, у більшості з нас виник 
чемоданний настрій. Допо
можіть нам позбутися його. 
Дуже не хочеться починати 
трудову біографію пере
біжчиками з одного місця 
роботи на інше.

Н. БОЙЧЕНКО, Л. МАЙ- 
СТРЕНКО, Т. МО ГУ
ЛЕНКО, Т. СИНИЦИНА, 
Н. ГРИГОРЕНКО, О. КА
ЗАКОВА, Н. ВИСОЦЬКА 
т. Ж И ВИЛ КО, 

дентськимн об єднаннями.Для участі в конкурсі допускаються, як права до, студентські наукові роботи, відзначені дипломами І ступеня республіканських конкурсів з ПріЬоДНИЧИл, технічних, гуманітарних, суспільний наук, історії В.ЧІїСЛІ і міжнародного молодіжного руху.Висунення робіт для участі в конкурсі проводять обласні, Іїиів- 
у НАШИХ

БОЛГАРСЬКИХ

РУКУ
РОВЕСНИКИ

ЗАВЖДИ ПОПЕРЕДУ
За останні чотири ролії наш общипніш іі ір.ій- 

НИЙ комігег викопав значну роботу но закріплен
ню молоді в господарстві. За цей час брні.щц 
промислового виробництва поповнилась мех не.м- 
горамн, монтерами, шоферами. Понад сто юнаюь, 
відслуживші в армії, повернулися в село. „Ь ІЗ 
них закінчи ш професійно-технічні училища і лл.і- 
лиса в ірудозу сім ю. Молодим виробничникам-- v 
наша постійна увага. їм передано нові машшні, 
створено добрі побутові умови. ВвНМК'- ХЛОПЦІ ПО
ПОВНЮЮТЬ свої знанья па курсах, за ними закріп
лено досвідчених наставників.

Молодім є де цікаво проводити СВОЄ ДОЗВІЛЛЯ. 
Збудовано комсомольський клуб, який сі а.’, міс
цем масово політичної роботи з молод ію. Чимало 
юнаків і дівчат навчається в середніх і нищих 
учбових закладах.

Усе це сприяє тому, що молодь відіграє неаби
яку роль у виробництві, є зачинателем батат > н. 
добрих справ, справжніми маис:рамп з селі Ь.та- 
днмнровому стали Зія Ахмедов, Не.їж б Ібряхи;*., 
Гончо Радев, у селі Бенкивськомх 
Юсеїиов, І 
лися із завданнями минулого року, . 
значну кількість палива 
Ьснковськоги, неповажна 
лодь, скороїli.ia на вісім 
пізніх кулі.іхр, на пил, 
оранку. Перше місце в 
комплексі 
молодих виробничників бригади.

Стойко 
секретар общинною пиріінноіо 

. БКП.

ДРУЗІВ

Реджей
Ьасрй Мехмедов. Еони успішно і чо.г.ч- 

зскономила 
і мастил. А бригада з 
більшість у ЯКІЙ — МО
ДНІЙ строки сбіір-.НІІІЯ 

днів раніше закінчила 
аі рарао-про.миглі<в.»му 

іакіїіі результат трулших зусиль

ПАСЕВ. 
комітету

ДОБРУДЖЛНСЬК! НОВИНИ

ПРИКЛАД ПОКАЗУЄ ПЕРША
Відповідальні завдання стоять іісре^с ко.ієглн- 

ьом го.'ібу.хінської фабрики « Родина в нинішньо
му році. Обсяг продукції має зрости на 15.9, а 
продуктнзііість праці — на і5,3 процента. Голов
нин резерв туї бгчать у здійсненні заходів но 
впровадженню комплексної системи управа:ьія 
якісно, приведенні в дію інших важелів піднесен
ня суспільного виробництва.

Як завжди, в перших рядах борців з і виконан
ня напруженії програми йдуть комсомольці і мо
лодь підприємства. Приклад у роботі показує 
перша комплексна бригада.

«МЕТАЛ» — ПІДПРИЄМСТВО 
УМІЛЬЦІВ

Па кожному підприємстві є свої винахідники і 
раціоналізатори. Але в об єднаному господарсько
му підприємстві «Метал:» їх. мабуть, найбільше. 
Цікаво, що іут умільці об єднуїргься у бригади, 
яким під силу розв'язувати складні завдання. Так. 
колектив у складі Же.тячко Владева, Віічо Псгко- 
ва і І аичо Димитрова запропонував застосовсва- 
ти сучасні матеріали замість бронзові \ у деяких 
підшипниках, що дало річний економічний ефект 
понад 2 тисячі левів. Молоді раціоналізатори пра 
цюють над черговим нововведенням.

ВІДКРИТО ФОТОВИСТАВКУ
в окружному молодіжному клубі Відкрито що 

публікащокого огляду художньої самодіяльності 
На виставці представлено близько °Д,ЯЛЬН(КТ1 
творів, котрі розповідають про економі 
іурне життя Добрулжижіжис краю 

МОДЕЛІ СУПРОВОДИТЬ МУЗИКА
« салоні чигалища «Світлана» міста Гмгпп 
7«^» -Р.УД

ЧИЙ ТВІР КРАЩИЙ!
і Толбухінськін гімназії імені Геп 

бувся традиційний конкурс на гпппі в- ,сза 8,д' 
вілання. що їх написали учні’кош^ - 8 °П°* 
участь 24 автори. Перше місце жюпі ' С* ВЗЯЛ“ 
}чешщі одинадцятого класу Га ті Днк-У-'Л0 сянікласниці Румекі Тодоропій Д1’МИгровіи ‘ *е‘

сы.'ий міський комітети ЛКСМУ.Матеріали подання відповідно до вимог положення про конкурс на-правляти до 1 травня 1979 року на адресу 252018, м. Київ, площа Калійіна, 1. ЦК ЛКСМУ, з поміткою; «На здобуття премії імені Комсомолу України за кращу наукову студентську ро боту 1979 року». Телефон для довідок: 218-657.
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близько вісімдесяти ■ Ічне н куль-
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ІКІСТЬ НАШОЇ РОБОТИ:

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ШКОЛІ

І культури в 
виховання 
частиною 
виховаи-

Важко переоцінити зна
чення фізичної 
школі. Фізичне 
є невід'ємною 
комуністичного
ня, воно покликане фізич
но розвивати школярів з 
метою кращої підготовки 
їх до життя, до суспільно 
корисної праці, захисну 
Вітчизни.

Останнім часом педаго
гічні колективи загально
освітніх шкіл Кіровограда 
добилися певного поліп
шення навчальної, фіз
культурно - оздоровчої і

Кіровограда, що відбувся 
в школі Мі 5, порушив пи
тання гюліпшзння фізич
ного виховання у школах. 

Саме педагогічний ко 
лектиз школи Ні 5 на чолі 
із заслуженим учителем 
УРСР Л. І. Кожевниковою, 
комсомольська і піонер
ська організації, вчителі 
фізнультури Л. М. Коляда, 
А. А. Саленко. В. і. Марти- 
шсз добилися досить висо
кого рівня фізкультур-іи- 
оздорозчої роботи з ДІТЬМИ.

Школа багата добрими 
починаннями і традиціями. 
Десять років тому 
першою створила 
тивний трудовий 
«Старт», першою відкрила

ч е

вона 
слор- 
табір

О лгмпіада
спортивної роботи. Роз
ширилась матеріальна ба
за для занять фізкульту
рою і спортом, поліпши
лась підготовка значківців 
комплексу І'ПО, кращими 
стали результати виступів 
збірних команд школярів 
на різних змаганнях.

Про це свідчать, 
І приклад, такі дані.

порівняно з 1У77 
підготовлено 
ГГЮ на 300 чоловік біль
ше, майстрів спорту, кан- 

Ідмдатів у майстри і пер
шорозрядників — майже 
вдвоє більше, кількість 
спортсменів масозих роз
рядів перевищила О/00 
чолозік — на 41)0 чоловік 
більше, ніж позаминулого 

| РФ’

Найкраще фізичне вихо
вання поставлено з шко
лах №№ 4, 5, У, 13, 1 /, 19, 
34 і деяких інших. Вони за
безпечені спортизними 
комплексами, необхідним 
інвентарем, нестандарт
ним устаткуванням, а го
ловне — кадрами праців
ників, які виявляють бага
то ініціативи, 
наполегливості.

Тим часом у 
школах фізичне 
ня не на належному рівні. 
Уроки там часто прохо
дять погано підгоіоалени- 
ми, слабо ведеться поза- 
класна робота, багато уч
нів не тільки далекі від 
спорту, а й не можуть 
виконати навіть нормати
вів, передбачених шкії'Ь- 
но^програмою.

Дуже важливим є при
щеплення фізичних нави
ків учням початкових кла
си». Саме там починаю
ться найактивніші проце
си формування майбут
нього громадянина, за
кладаються основи фізич
но здорової людини. Нех
тування цими обставина
ми, зневажливе ставлен
ня до фізкультури і спор- 

а ту серед початківців не- 
I рідко призводять до не- 
I поправних у майбутньому 
Я» наслідків. Хлопчин або 
(У' Дівчинка ростуть млявими, 

хао^,бливими. Таким із 
|п_м у старші кла

си не під силу шкільна 
навчальна програма, їм 
важко справитися з нор
мами ПО, вони, як пра
вило, не беруть участі у 
змаганнях.

В Семінар директорів шкіл

на-
Торш 

роком 
значківців

творчості,

багатьох 
виховаи-

І

кімнату спортивної слави, 
першими тут почали влаш
товувати виставки учнів
ських робіт спортивної те
матики.

За останні п’ять родів 
десятирічку закінчило £Ім 
майстрів і кандидатів у 
майстри спорту, багато 
розрядників. Понад 80 про
центів учнів складають 
нормативи комплексу ГіЮ. 
Отже, фізкультура в шко
лі не на'словах, а на ділі є 
одним з головних предме
тів.

Учасників семінару оз
найомили із станом фіз
культурно - оздоровчої і 
спортивної роботи в шко
лах міста. Потім вони 
оглянули кімнату спортив
ної слави, образотворчу 
виставку учнівських робіт, 
присзячених XXII Олім
пійським іграм. Цікаво 
пройшов відкритий урок у 
другому «А» класі, що 
його провела "класовод 
Г. О. Петриченко.

Найбільший інтерес ди
ректорів шкіл викликав 
показ фізкультурно-озди- 
роачої роботи в групах ію- 
дозженого дня, в якому 
взяли участь два перших, 
по стільки ж других і тре
тіх класів. Побудований 
він був, як мініатюрні 
Олімпійські ігри, і прохо
див під девізом «Вас ви
кликає Олімпіада». Ось ка
пітани команд-класів зда
ють рапорти про спортивні 
здоОутки голові малою 
олімпійського комітету і 
учениці 8-го класу Інні і 
патеринич. До Спортивно
го залу вносять і підніма
ють на щоглу олімпій
ський прапор. Вносять і 
запалюють олімпійський 
вогонь.

Як кожний спортсмен 
починає ранок із зарядки, 
так класи почали коннурс 
гімнастикою. Вправи різні, 
виконують їх зі старанням 
і чіткістю, яким можна по
заздрити.

Легкоатлетична частина 
змагань була представле
на веселими стартами. 
Різноманітні естафети з 
веденням м’яча, переда
чею прапорців, складан
ням п’яти олімпійських кі
лець проходили під зба- 
дьорливі вигуки всього 
залу.

Ліснл — вічний супут
ник спорту. І тут змаган
ня закінчилися конкурсом 
пісні. У кожного класу — 
своя: про Батьківщину,
щасливе дитинство і, зви
чайно, про спорт.

А потім на п’єдестал по
шани піднялися капітани 
команд класів, де класово- 
дами В. Ф. Лойок і С. Л. 
Львова. їхні команди ста
ли переможцями змагань. 
Поруч місце зайняли 
представники номанд-при- 
зерів: 2 «Б» (класовод Г. О. 
Петриченко) і 1 «А» (класо
вод С. М. Островська).

Дивишся на учасників 
цих змагань і віоиш, що 
вони виростуть здорови
ми, сильними, загартова
ними.

М. КАЛЯПН.

Погода наче разом зі 
спортсменами готувалася 
до цих змагань. За два 
дні перед стартами сни 
щільним шаром прикрив 
землю, відлига змінилася 
невеликим морозом, і гон
щикам не довелося місигн 
грязюку.

На традиційний зимо
вий мотокрос до Компа- 
ніївки прибули спортсме
ни Кіровограда, Олександ
рії, Світловодська, Зна
м’янки, Олександрівни. У 
змаганнях брали участь і

На засніженій трасі
У КОМПАНІЇВЦІ ВІДБУВСЯ ТРАДИЦІЙНИЙ ЗИМОВИЙ МОТОКРОС ЗА ПРОГРАМОЮ 

МІСЯЧНИКА ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ, ПРИСВЯЧЕНОГО 61-Й РІЧНИЦІ РАДЯНСЬКОЇ 
АРМІЇ І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ.

їхні організатори — ком- 
ланіївські гонщики.

Кросова траса дуи.е 
складна. 1200 метрів не
скінченних підйомів і спус
ків, крутих поворотів по 
засніженій слизькій колії. 
І так — 16 кругів. Успіш
но подолати таке можуть 
лише сильні, сміливі, рішу
чі, ті, ДО того ж, хто ВОЛО
ДІЄ великою майстерністю 
водіння мотоциклів.

У змаганнях узяли 
участь гонщики: хлопчаки 
14—16 років — на маши
нах 50 куб. см, юнаки — 
на машинах 125 куб. см, 
дорослі — на мотоциклах 
з об’ємом двигуна 250. 
куб. см.

...Першими стартують 
спортсмен» на найпотуж
ніших машинах. Це—най- 
енльніша група-. В її скла
ді батаю майстрів і кан
дидатів у майстри спорту, 
переможців і призерів 
республіканських і всесо
юзних змагань. Відразу ж 
лідерство захопив кірово
градський майстер спорту 
Василь Бородай. І хоча 
він двічі падав на трасі, 

але швидко надолужував 
прогаяне, і знову виходив 
уперед. До фінішу Боро
дай нікому не дав обійти 
себе. Другим був канди
дат у майстри спорту Ана
толій Ко.імагоров з Олек-

сандрії, третім — його 
земляк майстер спорту 
Віктор Кузькін.

У другому заїзді Боро
дай прагнув повторити 
результат першого. Це 
йому вдалося, та тільки 
на двох перших кругах. 
На третьому відмовив мо
тор мотоцикла, і Бородай 
зійшов з траси. У лідери 
вирвався Олег Флорпп- 
ський — майстер спорту з 
Олександрії, який насту
пав на п’яти кіровоград- 
цю. Проте незадовго до 
фінішу Ф.торніїський про
пустив поперед себе Кузь- 
кіна і кіровоградською 
кандидата в майстри

спорту Олександра Костн- 
рю. Отже, за сумою двох 
заїздів переможцем у кла 
сі машин *250 куб. см став 
Кузькін.

«Спокійнішою» ВІІЯВ'И 
лась гонка серед юнаків. 
Свою цілковиту переваг) 
продемонстрували пер
шорозрядники Олександр 
Баранов з Компаніізкн, 
кіровоградець Валентин 
Хархога, Олександр ієць Ві
талій Мпгловець. У тако
му порядку вони фінішу
вали в обох заїздах.

І Іанмолодіпі, звичайно, 
не змогли показати висо
кої майстерності. Але са
мим фактом шкоду на 
мопедах на за.ніжену 
кросову дистанцію, своїм 
бажанням і завзяттям во
ни викликали визнання 
численних глядачів. Тут 
переможцем став вихова
нець Знам’янською спор
тивно-технічної о клубу 
Олексій Остапенко.

Командну перемогу здо
були гонщики Кіровоград
ської автошколп ДТСААФ 
у складі Олександра Ша
манського, Валентина 
Хархоїи, Олександра Кос- 
тпрі та Василя Бородая 
Великим успіхом спорт
сменів Олександрійської 
фабрики діаграмних папе
рів слід вважати друге 
місце у змаганнях. Треті
ми призерами стали гос
подарі траси.

М. МИХАЙЛОВ.

На фото В. ГРИБА: 
на трасі; команди-пере- 
можниЦі на п’єдесталі по
шани.

Відділ веде чемпіон об
ласті, кандидат у майстри 
спорту Георгій ДУБІ8КА.

«ВТЕЧА 
НАПОЛЕОНА 
З МОСКВИ»

У номері нгішої газети 
за 1 лютого цього року 
.иебителям шахів пропо
нувалася задача «Втеча 
Наполеона з Москви». Ми 
одержали чимало відпові
дей па неї. Правильні від 
иовіді прислали: слюсар 
заводу тракторних гідро
агрегатів Олександр Кол
тунов, інженери заводу 
друкарських машниок 
В. Цивільов і П. Ратушнчн, 
члени шахових гургнів

МИТУ № 2 І середньої 
школи № 16, вихованці Кі
ровоградського Палацу 
піонерів І. Волков, Т. Си
доренко, В. Подковськии, 
Е. Бондар, студент КІСМу 
В. Тимченко та інші.

Подаємо відповідь на 
задачу:

1. К.П — <124- КраЗ; 
2 КсЗ-К КраЗ; 3. КЬН- 
КрЬ4; 4. Ка2-Ь КрЬ5; 
5. КсЗ-Ь Краб; 6. КЬ4-г-

(Тут можна було б по
ставит и мат 6. ФаЗХ, але 
тоді І Іаііолбоп не втік Он 
до Парижа).

6... Кра7; ?. КЬо г КрЬ8; 
8. К а б - Крс8; 9. Ка?4- 
Крбї; 10. КЬЗ-;- К?е7, 
11. Кс8-Ь Крі8; 12. Кб/ф- 
Кр£8; 13. Кс74- КрІт8,
11. Крк2. Мат.

«ДУША ШАХІВ»
«Пішаки — душа шахів. 

Тільки вони створюють 
атаки і захист: їх розмі

щення вирішує долю пар
тії*, — пі слова належать 
вида і нему французькому 
шахістові XVIII століття 
Андре Філідору.

Пропонуємо увазі наших 
читачів шаховий епод, де 
пішаки відіграють голов
ну роль.

На перший погляд мо
же здатися, що справи у 
білих погаїїі, бо пішак 
чорних проривається у 
ферзі. Але дотепи.і гра бі
лих не дозволяє чорним 
реалізуваїи свою матері
альну перевагу.

Білі: КраЗ, Кс8, п. £5 
(З фігури).

Чорні: Кр"8, пп. еЗ,
(З фігури).

І Іічия.
Відповіді ш.тігь па адре

су редакції не пізніше 
24 лютою.

ХРОНІКА
Цими днями в обласний 

спорткомітст прийшла ра
дісна звістка: наш землян, 
вихованець шахової секції 
обласної ради товариства 
«Спартак» кандидат у май
стри Павло Янооський 
став чемпіоном Забайкаль
ського війсьнозого округу 
і здобув право брати 
участь у всесоюзних зма
ганнях армійців.

❖ -і- ❖
Першорозрядник Г. М. 

Бугмій, виступаючи у зма
ганнях на першість рес-

публіки з шахового листу
вання, оиконаа норматив 
кандидата в майстри 
слоргу.

/ * & *
У командних змаганнях 

на першість головного 
спеціалізованого конструк
торського бюро посівних 
машин перемогла коман
да відділу перспекти-зиих 
розробок.

sf: Т. *
У Кіровограді триває 

чемпіонат області з росій
ських шашок серед жінон. 
Після п’яти турів лідиру
ють кандидат у майстри

спорту Тетяна Логвинова і 
першорозрядниця Лариса 
Нікуліна,

УВАГА!
Шаховий бліц-турнір на' 

приз газети «Молодим 
комунар», присвячений 
Дню Радянської Армії і 
Військово-Морського Фло
ту відбудеться 24 лютого 
в шаховому клубі облас
ної ради товариства 
«Спартак». Початок о 16 
годині.

ПІДСУМКИ 
БЛІЦКОНКУРСУ 
УБОЛІВАЛЬНИКІВ 
ФІГУРНОГО КАТАННЯ

Конкурс провидців чем
піонату Європи з фігур
ного катання (Загреб, 29 
січня — 2 лютого) завер
шено. На чотири запитан
ня, запропоновані . «‘Мо
лодим комунаром» (диві
ться № 12), відповідали 
близько 40 наших чіначїв 
Але жодному з учасників 
не вдалося дати точні 
відповіді на всі запитан
ня. Найближчим до мені 
виявився мешканець Кіро
вограда Ь. Б. Кришкін. 
Він правильно відповів на 
перше, друге й четверте 

■запитання, допустивши не
велику помилку при від
повіді на ірегє. йому й 
присуджено заохочуваль
ний приз «Молодого кому
нара», який чекає на юс- 
подаря в редакції.

А тепер наведемо пра
вильні відповіді на запи
тання блінкопкурсу:

1. Ніхто з радянських 
фігуристо і не буде на п'є
десталі пошани.

2. Ян Хоффман (НДР), 
Р. Казенс (Великобрита
нія).

3. М. Черкасова —С. Шах
рай. І. Зоробйова — І. 
совгький К. Регоці — 
А. Саллаї (Угорщина).

4. Н. Линничун —Г. Кар 
поносоз.
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Ох і хочеться в юність заглянути! СТО ДОРІГ —

ОДНА ТВОЯ

Такого свята Кірово
градський к» с ративний 
технікум за 22 роки свого 
існування ще не знав. 
Хвилювались учні, хвилю
вались вгак. > а.Цього 
дня вони :;еь;..ііґ на доро
гих гостей — перших ви- 

ків закладу. Двад
цять літ тому вони діста
ли путівку в життя. По- 
різному склалася їхня до
ля. вона розкидала їх но 
всіх усюдах. 1 тепер вони 
з’їхалися сюди на зустріч 
із першими вихователями, 
зі своєю юністю.

Знову, як колись, про
йшлися коридорами аль
ма-матер, приємно враже
ні змінами, що відбулися. 
1 знову, як у пору далеко
го дитинства, кожен від
чув себе трішечки учнем. 
Ніяковіючи, входили до 
святково прибраного залу 
солідні люди. Під звуки 
бравурного маршу, стоячи 
зустріли їх присутні 
Скільки несподіванок, ус
мішок! Очі кожного світя
ться радістю. Довго не 
вщухає гомін. Годі й на
говоритися після розлуки 
у два десятиліття.

Святковий «вогник» по- 
. являється. Його відкрите 

викладачка політекономії, 
перша вихователька вину

ватців торжества Лілія 
Миколаївна Чорна. Дівча
та в українських костю
мах на вишиваному руш
нику підносять хліб-сіль 
дорогим гостям.

Слово — беззмінному 
директорові технікуму, ка
валерові ордена Трудово
го Червоного Прапора 
Миколі Івановичу Савчу
ку. Він розповів, як не
впізнанно змінилося об- 
личчя технікуму. В кабіне
тах, оснащених найсучас
нішим обладнанням, на
вчається понад шістсот 
учнів. Стільки ж здобува
ють освіту на заочному 
відділі. Для системи спо
живчої кооперації заклад 
готує плаповиків-скоио- 
містів, товарознавців, бух
галтерів, організаторів 
торгівлі.

З рук у руки переїде
ться мікрофон. Лілія Ми
колаївна згадує своїх уч
нів. Дехто змінив своє 
прізвище.

— Була в моїй групі ти
ха, скромна учениця, в;д- 
мішвщя Валя Наумова. Як 
же склалася ваша подаль
ша доля. Валентино Федо
рівно?

В. Ф. Воленко, вона ж 
Наумова, працює ївші на
чальником планового від

му з них за сорок, а кому 
нема її двадцяти. Тісно 
переплелися роки...

ділу Бобринецької рай- 
своживслілкп. N починала 
з продавщиці. їй е про то 
розповісти .друзям, тим, 
хто незабаром поповнить 
загін кооператорів області.

Зі словами привітання 
до гостей звертається сек
ретар партбюро технікуму 
Т. І. Марківська. Вона, зо
крема, зазначає, що ви-

пусинпкя 1957 рбку сьо
годні працюють у всіх ку
точках вашої Батьківщи
ни. Серед них є ударники 
комуністичної праці, за
служені працівники тор
гівлі.

«Вогник» у розпалі. В 
одному танці кружляють 
викладачі, гості, учні. І 
вже важко розібрати, ко-

Чимало потрудилися ви
кладачі Л. М. Чорна, Л. А. 
Зубарева разом зі своїми 
вихованнями — учнями 
групи № 37, щоб зібрати 
таку численну аудиторію. 
Майже півроку розшуку-

вали перших випускників. 
1 ось вони разом.

Осторонь тих, що тан
цюють, зібрався гурт дів
чат і хлопців. Тісним ко
лом обступили вони стар
ших колег — голову_ прав
ління Голованівської рай- 
своживспілкп Л. Я. Сосно
ву, старшого інструктора 
з Олександрівни С. В. 
Л синівську, начальника 
відділу обласного управ
ління торгівлі В. М. Па.- 
долн’ча. ІТро щось жваво 
сперечаються. І хоча різ
няться вони віком, та є у 
них багато спільного, пе
редусім вибрала профе
сія.

Нараз я пошкодувала, 
що не було в цьому залі 
наших юних дописувачів, 
які або прагнуть стати 
торговельниками, або ще 
вагаються у виборі спеці
альності. Тут, шановні 
друзі, ви знайшли б ви
черпні відповіді на безліч 
запитань, звідси ви ви
йшли б з твердою ріши
містю: «Піду в коопера
тори».

Л. ВІЛЬЧИНСЬКА.
На зніглку: своїми 

спогадами про навчания-Ї^Ц-. 
технікумі, досвідом роботи 
діляться перші випуск
ники.

г

Редактор М. УСПЛЛЕНКОІ

З ОСВІТОЮ ЗА 8 КЛАСІВ —

ЛЕНІНГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ ПРО
ФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ 13 ПРИЙМАЄ ЮНАКІВ С ДІВ
ЧАТ ДО ГРУП ІЗ СЕРЕДНЬОЮ 
ОСВІТОЮ ПТУ, ТУ НА НАВЧАННЯ 
ПРОФЕСІЙ:

лицювальнин-плитковик-моза» 
ЇСТ,

штукатур-лицювальник-плнт- 
ковик,

маляр будівельний, 
маляр-штукатур, 
столяр будівельний, 
паркетник, 
муляр-монтажник залізобетон

ним конструкцій;

З ОСВІТОЮ ЗА 10 КЛАСІВ

(строк навчання — 10 місяців)— 
маляр, 
штуиатур-лицювальник-плитке- 

вик,
паркетник, 
муляр-монтажник залізобетон

них конструкцій,
видувальник виробів з криш

талю.
Зарахованих до училища з осві

тою за 8 класів забезпечують 
харчуванням, упорядкованим гур
тожитком, форменим одягом су
часного зразка, а зі строком нав
чання ,10 місяців — стипендією в 
розмірі 75—78 карбованців на мі
сяць і гуртожитком.

Під час виробничої практики 
всім учням виплачують одну тре
тину заробленої суми.

Ті, що успішно закінчили учили
ще після трьох років навчання, 
одержують диплом про середню 
освіту і присвоєння виробничого 
розряду, після десяти місяців та 
одного року — диплом про при
своєння виробничого розряду.

На спеціальність «Видувальник 
виробів з кришталю» приймають 
юнаків, що проживають у місті 
Ленінграді і найближчих пригоро
дах.

Випускників училища забезпе
чують роботою і впорядкованим 
гуртожитком у місті Ленінграді.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають свідоцтво 

про освіту, довідку з місця про
живання, свідоцтво про народ
ження або паспорт з відміткою 
про виписку, медичну довідку 
{форма № 286), характеристику, 
6 фотокарток, довідку з протиту
беркульозного диспансеру і пси- 
ходмспансеру.

Адреса: 193029, м. Ленінград, 
вул. Ольмінського, 13, СМПТУ-13. 
Тел. 265-14-30, 265-13-90. їхати
метро до станції «Єлізаровська», 
автобусами №№ 4, 31, 70, 95, 114, 
116, трамваями №№ 7, 8, 38, 27, 
44.

ДИРЕКЦІЯ.

Вступайте до військових навчальних закладів МВС СРСР!

УЧИЛИЩА ГОТУЮТЬ ОФІЦЕРІВ 
ДЛЯ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК мве 
СРСР. ДО ЗАКЛАДІВ ПРИЙМА
ЮТЬ ЦИВІЛЬНУ МОЛОДЬ ВІКОМ 
ВІД 17 ДО 21 РОКУ ІЗ ЗАКІНЧЕ
НОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ.

Строк навчання у вищих вій
ськових навчальних закладах — 
4 роки.

Всі вступники складають кон
курсні вступні екзамени: до Ви
щого політичного училища — 
з російської мови і літератури 
(письмово), математики, історії 
СРСР і географії (усно); до Орд- 
жонікідзевського і Саратовського 
вищих військових командних учи
лищ, а також до Харківського 
вищого військового училища тилу 
— з російської мови і літератури 
(письмово), математики (усно й 
письмово), фізики (усно). Вступ
ники на інтендантський профіль 
Харківського вищого військового 
училища тилу замість екзамену з 
математики (письмово) склада
ють екзамен з хімії (усно).

Початок вступних екзаменів для 
цивільної молоді з 10 липня.

Кандидатів забезпечують без-

..

платними проїздом, гуртожитком, 
харчуванням.

Особам, які закінчили училища, 
присвоюють офіцерське звання 
«лейтенант» .і видають диплом за
гальносоюзного зразка з присво
єнням кваліфікації:

— у Вищому політично/иу учи
лищі — офіцер-політпрацівник з 
вищою освітою;

— в Орджонікідзевському і Са
ратовському вищих військових 
командних училищах ■ 
мотострілецьких військ з___ _
освітою; і

— у Харківському вищоллу вій
ськовому училищі тилу — офіцер 
автомобільної служби, інженєр- 
механік (автомеханічний про
філь), офіцер артилерійсько-тех
нічної служби, інжєнер-механік 
(збройово-технічний профіль), 
офіцер служб продовольчого й 
речового 
економіст 
філь).

Бажаючі вступити на навчання 
звертаються за місцем проживан
ня в міськ(рай)війсьнкомати.

Відділ кадрів УВС 
Кіровоградського облвиконкому.

— сфіцер-
< з вищого^ 

г еЬі- I

постачання, інженер- 
(інтендантський про-

1 Наша адреса і теле®
Газета виходить 

у вівторок, четвер, 
суботу.

316СГ0, ГСП. Иіровосрад-50, вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: Еідповідагьного секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масоЕОЇ роботи—2-45-36, відділу вій- 
ськсво-пафіотичкогс виховання та сперту — 2-46-87.

Б К 30260, індекс 61197»,

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ СЛУХАЧІВ
НА ЧОТИРИМІСЯЧНІ ПІДГОТОВЧІ КУРСИ 

для вступу до інститу
ту в 1979 році.

Заняття за програ
мою вступних екзаме
нів проводяться тричі 
на тиждень у вечірній 
час (без відриву від 
виробництва).

«молодоп КОММУНАР» — 
орган Кироноградскоїо обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград. 
Газсіа печатается 

на украинском языке.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва «Кіровоградська правда» 

Кіровоградського обкому Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінкм, 2.

Обсяг 0,5 друк, ари, Зам. № 83, Тираж 56 000,

На курси приймають 
громадян, що працю
ють е установах і на 
підприємствах народ
ного господарства, 
колгоспників, воїнів, 
звільнених у запас із 
лав Радянської Армії.

Приймають 
закінченою 
ньою освітою, 
учнів десятих

Вступники подають 
заяву на ім'я ректора, 
квитанцію про внесен
ня плати за навчання 
{гроші — 15 крб. — 
перераховують пош
товим переказом на

осіб із 
серед- 

а також 
класів.

розрахунковий раху- 
нок 14118 у Кірово
градському міському 
управлінні Держбанку 
на ім'я КІСМуІ.

Документи прийдАа- 
ють щодня, крім^'в- 
ділі, з 10.30 по іТ.30, 
у суботу — з 9.00 по 
14.30, на адресу: м. Кі
ровоград, вул. ОрД- 
жонікідзе, 5, аудито
рія 237-А.

РЕКТОРАТ.
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