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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН КІРОВОГР

23 березня Б 
республік-сестер Країни Рад 
знаменна подія. Виповнюється 
60 років з дня утворення Баш
кирської АРСР. Як своє свято 
відзначать трудящі Кірово- 
фадщини ювілей братньої рес
публіки.

Ювілєй Башкири, нашої суперниці 
по змаганню, ми відзначаємо в рік 
325-річчя возз'єднання України з Ро
сією. Тож якось по-особливому, че
рез призму цієї історичної події, 
сприймаємо ми есє, що стосується 
дружніх відносин усіх братніх наро
дів. Зміцнюючи наші всебічні зв’яз
ки, ми на конкретних -прикладах 
утверджуємо життєдайну силу ленін
ської дружби народів, наочно пере
снуємося, що згуртованість і' єд
ність дій трудящих усіх націй і на
родностей є необхідною умовою 
розквіту нашої Батьківщини.

Друзі пізнаються в біді. У грізні ро
ки лихоліття Великої Вітчизняної 
війни Башкирів приймала евакуйова
них з України людей, як своїх рідних. 
У період відбудови зруйнованого 
господарства Башкирська АРСР узя
ла шефство над Кіровоградщиною. 
Здасться, ЩО було це недавно. Та за 
рони, що минули після війни, невпіз
нанно змінилися Кіровоградщина і 
Башнирія, зміцніла доужба між на
шими народами. З шефа і підшефно
го перетворилися вони в рівноцінних 
друзів, партнерів по соціалістичному 
змаганню.

Договори на трудове суперництво 
уклали між собою підприємства, 
колгоспи і радгоспи, бригади і від
ділки, окремі виробничники. Давно 
змагаються між собою колгоспи 
«Путь к коммунизму» Башкирської 
АРСР і «Прапор Леніна» Олександ- 
рійськогограйону нашої області. Ко
лективи обмінюються досвідом, про
водять взаємоперевірки ходу вико-

-ЯВніія взятих зобов’язань, спільно 
підбивають підсумки соціалістичного 
змагання. І результати відчутні. Оби
два колгоспи підтягнулися до рівня 
передових.

У ннизі «Живе джерело дружби», 
що вийшла напередодні 60-річчя 
Башкирської АРСР у видавництві 
«Промінь», можна знайти чимало 
прикладів творчої співдружності тру
дящих Кіровоградщини з виробничи
ми колективами республіки. Є, ска
жімо, в Кармаскалинському районі 
Башкирії поля, що їх засіяли кірово
градські механізатори С. І. Степовен- 
ко, М. В. Рєзниченко і Г. П. Гусар то
ді, копи вони ділилися з друзями 
«секретами» своєї механізаторської 
майстерності. Тепер на цих полях 
^ужби, як їх там називають, здібні 
послідовники кіровоградців одержу
ють по 250—300 центнерів цукрових 
буряків. І нині кіровоградські механі
затори нерідко звертаються до своїх 
колишніх учнів по пораду.

Подібних прикладів можна було б 
навести чимало. Всі вони яскраво 
свідчать, що- не географія визначає 
близькість націй, народів., а їхня 
спільна боротьба і праця в ім’я світ- - 
лої комуністичної МСТИ.

Ми з товаришами чекали не
терпляче минулорічної весни. 
Нетерпляче і з побоюванням: 
уперше в новому складі—ком
сомольсько-молодіжною лан
кою — бралися за вирощуван
ня кукурудзи. Я і Віктор Зінчук, 
щоправда, вже мали дсвід 
роботи, а ось Володимир Мос
каленко тільки другий оік во
див трактор. Побоювався, щоб 
не підвів. Адже взяли зобов'я
зання без затрат ручної прзці 
на кожному із 150 гектарів ви
ростити і зібрати по 75 центне
рів кукурудзи в зерні. А це 
означало, що всі сільськогос
подарські роботи — БІД підго
товки грунту до сівби і збиран
ня — потрібно було провести 
якщо не на рівні найвищої 
майстерності, то, принай/лні, 
доброякісно. Огріхи, допущені 
на одному з видів робіт, як 
правило,.випливають потім. Так 
ось, оцінюючи 'результати на
ших старань, я не без гордості

відзначаю, що у нас майже г.е 
було тих огріхів.

На совість працювали для 
майбутнього Ерожаю.

Нам же, членам ланки, хоті
лося, як кажуть, не вдарити 
лицем у болото. Не вдаючись 
у технологію вирощування ка
чанистої, скажу; слоеа свого ■ 
ми дотримали. Як і зобов’яза
лись, на ножному із 150 гек
тарів зібрали по 75 центнерів 
зерна кукурудзи. Приємно, що 
наш невеличкий комсомоль
сько-молодіжний колектив вніс 
гідний вклад у комсомольське 
шефство над кукурудзяним 
полем області в третьому році 
п’ятирічки.

Спільна 
.зівання за 
жили нас, 
колектив, 
ми вирішили працювати й ни
нішнього року. Маємо намір 
іще раз перевірити свої сиги і 
можливості, закріпити досяг-

Пролунало

Носу хвилю ентузіазму 
молодих трудівників Иіро- 
всградщини викликала по
станова ЦК КПРС «Про 50-у 
річницю Першого п’яіи- 
річного плачу розвитку 
народного господарства 
СРСР:>. З іменами героїв 
перших п'ятирічок, з їхніми 
славними ділами пов'язані 
трудові звершення комсо
мольців 70-х років.

Кожна п’ятирічка — нена
че міст між поколіннями. 
На марші — десята, четвер
тий її рік. І визначною його 
подією буде битва за вро- 
жгй-79, битва, що незаба
ром почнеться, до якої го
тові Гітапови і Днгеліни на
шого степового краю.

Естафета п’ятирічок три- 
васі

нуте. В четвертому році п’яти
річки взяли ще вище соціаліс
тичне зобов'язання — на кож
ному із 150 гектарів площі ви
ростити по 60 центнерів куку
рудзи Б зерні.

Думаємо не тільки про ссо-о 
ланку. Під силу, переконалися 
на власному досвіді, вирощу
вати високі врожаї качанисюї 
всім комсомольсько-молодіж
ним ланкам. Торік підшефне 
комсомольське кукурудзяне 
поле області становило 26 ти
сяч гектарів. За вирощування 
цінної культури взялися вдчоє 
більше комсомольсько-моло
діжних панок, ніж 1977 року 
За комсомольськими гектара
ми було закріплено спеціаліс
тів сільського господарства. В 
ході шефства народилася нова 
форма допомоги міста селу — 
шефство комсомольсько-моло
діжних колективів промисло
вих підприємств Олександрії, 
Кіровограда і Кіровоградсько
го району над комсомольсько- 
молодіжними ланками по ви
рощуванню кукурудзи. Органі
заційно-масову роботу прове
ли чималу. На жаль, досвідом 
вирощування качанистої воло
діли далеко не всі панки. Ли
ше дев’ять комсомольсько-мо
лодіжних ланок одержали по 
50 центнерів кукуюудзи, вро
жайність же комсомольського 
гектара області не сягнула й 
38 центнерів.

На уроках минулого року тре- 
ба вчитись. А перш за все необ
хідно оволодіти досвідом пе
редових кукурудзоводів. Під 
силу комсомольсько-молодіж
ним ланкам відродити колиш
ню славу вирощування висо
ких урожаїв качанистої. Наша 
ланка — за продовження ком
сомольського шефства над ку
курудзяним ланом Кіоогоград- 
щини.

ГОЛОВНИЙ 
ІНСТРУМЕНТ

Наші плани, говори 
ться в постанов ЦК 
КПРС «Про 50-у річни
цю Першого п’ятирічно
го плану розвитку народ 
ного господарства СРСР», 
стали головним іьстру 
ментом втілення в життя 
економічної політики 
Комуністичної партії.

З великим піднесен
ням зустріли комсомоль
ці і молодь нашого кол- 
госп\ ш и важливий пар- 
тійп.чй документ. Госпо
дарство спеціалізується 
на виробництві м'яса, то
му головна турбота всіх 
комсомольців—про кор
ми.

Комітет комсомолу 
вже сьогодні дбає пре 
збільшення виробництва 
кормів ДЛЯ 1 
худоби. Ми 
комсомольський 
кормодобуввпків. 
ввійшли комбайнер Ми
кола Балич. механізато
ри Петро Дубовський, 
Олексій Мачюта, Дмитро 
Драчепко. Хлопці лаго
дять і перевіряють дові
рену їм техніку. Особли
ва відповідальність ля
гає на Миколу Балмча. 
йому довірили новий 
комбайн КСК-100. який 
вів повинен освоїти.

Наше завдання — 
ознаменувати 50-річчя 
прийняття Першого п'я
тирічного плану новими 
трудовими успіхаМи.

В БОНДАРЕНКО, 
” заступник голови кол

госпу імені Леніна 
Знам’янського рано
ву по роботі з мо
лоддю.

громадської 
і створили 

загін 
куди

НАСТРІЙ — 
НА УДАРНУ 
ПРАЦЮ

Зі щирим схваленням 
зустріли постанову ЦК 
КПРС «Про 50-у річни
цю Першого п’ятирічно
го плану розвитку народ
ного господарства СРСРз 
молоді хлібороби нашо
го району. В трудових 
колективах нині всюди 
почалося обговорешш 
цього партійного доку
мента. У відповідь на 
заклик партії «зосереди
ти зусилля... учасників 
соціалістичного змагання 
на виконанні й перевико
нанні планових завдань 
1979 року і п’ятирічки в 
ці.ібм\» молоді механі
затори району створили 
для успішного проведен
ня нинішньої посівної 
кампанії 21 КОМСОМОЛЬ
ЦІ КОМО.ТОДІАІІІІЙ ПОСІВ

ШІЙ екіпаж.
А» . НЕПОМНЯЩИЙ 

завідуючий відділом 
комсомольських орга

нізацій Бобрниецькоїо 
райкому комсомолу.

Тиікдспь на Кіровоградщипі лу
нало красне слово лнсьмевп.іків- 
фроптон.іків. які їй участь у 
визволенні нашої області. Неза
бутні зустрічі, схвильовані висту
пи. пам'ятні місця, пам’ятники...

Ні. не полум’я живих квітів об
пікало посинілі скроні ветеранів, а 
вогонь живучих спогадів Крива
вий влюнь далекої фронтової мо
лодості.

Група письменників, учасників 
літературного тижня, це — сузір'я 
імен, добрі ВІДОМИХ ЮНИМ І ЛІТНІМ 
кіррвоградцям' В П. Козаченко, 
Е. А. До.іматрвський. В А. Логви
ненко, А. М. Хорунжий. Є. М. До
ломан, В. і. Пет.іьоеаний.

Міпп.чої неділі перший секре
тар обкому Компартії України 
Михайло Митрофанович КОБИЛЬ- 
ЧАК приймав наших гостей і мтв 
З ними цікаву розмову.

Цього ж дня на студії обласного 
номітс іл по телебаченню і радіо
мовленню .чроблено відеозапис 
усіх учні пні.і:; ги і.чія літератури 
на Кіровоі і ...і. лип на честь 35-річ- 
чя виз воле піні від німецько-фа
шистських загпрбні-і.ін. Передача 
називається «Зустріч на Дніпрі». І

Останнії! день перебування гос
тей з Києва і ’-1О( квн в нашій об- 
.-кісті. Грега пне іменників побу
вала г-і і-.іі і кіі і-ліні славнозвісно
го П|>ол нко Юрія Вік.і ського — в 
сілі Нечаївні, де відвідала музей 
автора г,< .а Мі ),| іг,; . -Вершників».

Цього к днп в Кіровограді, в 
Будинку нуіі.і-гя імені Калініпа, 
зібралися щ о ■ .пальники худож
нього слова на зустріч з Євгеном 
ЙОЛМАТОВСЬКИМ, Семеном ДО-

ОМАНОМ І Василем KO3AHLH-

КОМ. У переповненому залі запу
гали відомі ще з дитинства хви
люючі слова:

Ой Дніпро. Дніпро. 
Ти течеш віки, 
і вода твоя, 
Мов сльоза.

Потім па поміст вийшов 
знаменитої пісні, відомий 
ськнй радянський поет Є. , 
товськиіі. Пристрасні рядки 
поезій слухачі зустріли вдячними 
оплесками.

На ньому заключному літера
турному вечорі в облесному центрі 
лунали поезії Є. Доломана, уривки 
з прози В Козаченка.

Твори письменників виколупали 
артист обласного українського 
м\ чічио др.і.м.чпічного театру іме
ні М. Л. Кропнвницького та облас
ної філармонії.

На вечорі буї- присутній сенусзар 
обкому Компартії " ” * "
ПОГРЕБНЯК.

Відлунало і:і 
ськіїх клТбах

урн. в цехах 
ськнх аудитор 
кіл, колгоспників, 
студентів мали змог 
улюбленими письменника! 
чути- їхні виступи ТОЩО. їх 
ііог.лііі- слово ще ;ііиго в 
Вг.гимс в ваннії Рам яті м 
чи про незабутні дві Дпі 
тури на Иіровогоадщині

В ВАСИЛЕНКО.
На знімну: фрагмент літера

турного'вечора в Будинку нульту- 
ри імені Калініна.

Фото В. ГРИБА. ■

автор 
росій- 

До.чма-. 
і ІІОЮ

у і

sene 
а б\ 
заві 

ях.

славо в сіль-1 
щіпках куль-* 
дів і студснт- 
НсячІ робігви- 
службовців І 

у ; у< грітися з 
їм. по
пе СМ1Н- 
ідлупю- 
ЧГііДМО- 
кітера-
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НАВІКИ ДРУЖБОЮ ПЛОМЕНІТЬ СЕРЦЯМ!
«П'ятирічки привели до вирівнювання рівня економічного і 

соціального розвитку всіх союзних і автономних республік, до 
їх загального піднесення і процвітання в сфері господарства, 
народної освіти і культури. За образним висловом тов. Бреж
нєва Л, І., наші п'ятирічки — це ленінська дружба народів, пе
рекладена на мову економіки».

(З постанови ЦК КПРС «Про 50 у річницю Першого п'ятирічної о 
плачу розвитку на годного господаре гии СРСР»).

...І ЗГАДУЮ ДАЛІ БАШКИРСЬКІ

говорить 
„ЖНИНёЦ

НАПЕРЕДОДНІ ЗНАМЕН
НОГО ЮВІЛЕЮ БАШКИР
СЬКОЇ АРСР МИ ЗВ ЯЗА- 
ЛИСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ З 
РЕДАКЦІЄЮ ГАЗЕТИ «ЛЕ
НИНЕЦ», ОРГАНУ ЬАШ-

У дні святкування З/З-річ- 
чя зезз'єднання України з 
Росією а нашій області, і на 
зазоді «Червона зірка»- зо
крема, побувала делегація 
братньої Башкирн в складі 
Голови Президії Верхозноі 
Ради Башкирської АРСР, 
депутата Верховної Ради 
РРФСР Ф. В. Султанова, 
першого секретаря Меле- 
узозського райкому партії, 
кандидата технічних наук 
А. Г. Шарафутдінова, робіт
ника заводу В В. Рож- 
коза і чабана радгоспу 
Хайбуллинського району, 
Героя Соціалістичної Пра
ці, депутата Верховної Ра
ди РРФСР К. С. Сулейма- 
нова.

І згадала я тоді башкир
ські далі, джерела нашої 
традиційної дружби, зв'яз
ки Кіровоградської області 
і нашого заводу з Башки- 
рією.

...Не так давно в складі 
делегації України мені по
щастило побувати в соняч
ній Башкирі! з нагоди свят
кування 400-річчя столиці 
республіки — Уфи. Надовю 
запам'яталися теплі, зво
рушливі зустрічі з башкир
ськими друзями, відвідання 
промислових підприємств, 
навчальних закладів. І всю
ди нас зустрічали як най
кращих друзів.

Ми, посланці України, з 
інтересогл знайомилися з 
визначними місцями столи
ці республіки, зі славними 
революційними, бойовими й 
трудовими традиціями баш
кирського народу. Ще тоді 
подумалось: наш Богдан
Хмельницький і герой баш
кирського народу Салават 
Юлавз — то вірні, безстраш
ні сини своїх народів.

І зсе ж найбільше врази
ло і порадувало ставлення 
башкир до праці. Віковічна 
традиція віддаватися пов
ністю праці особливо роз
квітла після Великої Жовт

невої соціалістичної рево
люції, яка принесла волю і 
щастя всім народам Радян
ського Союзу.

Тільки в дружній сім'ї ве
ликої Батьківщини може 
творчо розвиватись і при
носити чудові плоди роз- 
крилена праця.

Ми були свідками цього 
всі дні перебування в Баш
кирі!.

...Джерела дружби наших 
народів сягають у глибину 
століть. По-новому виявляю
ться зони після Жовтневої 
революції. А особливо па
м'ятні нашим старшим тоза- 
ришам післявоєнні роки.

Як відомо фашистські за
гарбники .перегзорили наш 
завод на суцільні руїни. 
Збитки, завдані окупантами 
підприємству, становили 85 
Мільйонів карбованців.

Війна тривала. Фронту не
обхідна иула зброя, а сіль
ське господарство чекало 
посівних машин, відбудова 
заводу стала головним у ро
боті партійної організації 
підприємства. Партійне бю
ро вирішило: кожний кому
ніст повинен відпрацювати 
на відбудові заводу не мен
ше 2ои годин.

На кінець 1945 року з во
ріт «Червоної зірки» ви
йшло понад півтори тисячі 
сівалок. Це стало можли
вим тому, що всі східні рес
публіки подали нам. нірово- 

градцям - машинобудівникам, 
дружню руку допомоги. 
Прийшла вона, допомога, і з 
далекої Башкири, яку завод
чани по праву називали се
ред своїх шефів.

А зовсім недавно, напри
кінці минулого року, завод 
почав випускати сучасні ку
курудзяні сівалки — пнев
матичні машини СУГіі і-Б. 
Одну таку машину взагалі 
обслуговує лише тракто
рист: на сівалці стоїть при
лад, який дає змогу з кабі
ни трактора контролювати 
хід сівби.

І, звичайно ж, сотні сіва
лок з маркою «43» працю
ють на полях Башкирії. Наш

завод загалом постачає по
сівні машини в три тисячі 
районів СРСР. Так що, коли 
делегація Ленінського ра
йону м. Кіровограда при
їжджає до трудящих Ленін
ського району м. Уфи, з 
яким наш район, а отже, й 
завод, змагається, то ми 
завжди чусмо добрі слова 
про червонозорізські сі
валки.

Обмін делегаціями для 
підбиття підсумків соціаліс
тичного змагання між кіро- 
соградцями та уфімцями 
ведеться регулярно, і така 
співдружність, ділове су
перництво стали великими 
стимулами підвищення про
дуктивності праці та збіль
шення випуску продукції.

Говорячи про традиційну 
дружбу між українським та 
башкирським народами, я 
не можу не нагадати, що у 
кас на підприємстєі труди
ться люди десятків націо
нальностей нашо. Батьків
щини, серед яких є и баш
кири. Всі еони утворюють 
єдину помислами і ділами 
дружну родину, всі прагнуть 
зробити сьиюдні більше, 
ніж учора, а завтра — біль
ше, ніж попереднього дня.

Виконання рішень липне
вого і листопадового (і9/5 
року) Пленумів ЦК КПРС, 
завдань, що випливають із 
промов Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови 
Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Бреж
нєва, — це спільна наша 
справа.

...Закінчую писати, а пе
ред очима — башкирські 
далі, чудові люди-трудізни- 
ки, світла Уфа.

Як багато спільного у на
ших народів!

Л. ЧЕРНЕГА, 
токар кіровоградською 
завйдз» «Червона зірка», 
депутат Верховної Ради 
УРСР.

КИРСЬКОГО ОБКОМУ 
ВЛКСМ І ПОПРОСИЛИ 
РОЗПОВІСТИ ПРО сьо
годнішній день МОЛО
ДІ РЕСПУБЛІКИ.

ПРИКЛАД ПОДАЄ 
БРИГАДИР

ира цю- 
і діо
нін и- 

широ-
соціаліс-

Гіо-ударному 
ють комсомольці 
лрдь іглинсьаою 
кого заводу, які 
ко розгорнули 
тичце змагання за гідну 
зустріч 110-і річниці з 
дня народження В. 1. 
Леніна.

План трьох років п'я
тирічки комсомол ЬСЬ'Ю- 
молодіжпа бригаді слю
сарів - складали н н к і в 
Олександр і І’асс .азова 
виконала ще до ювілею 
Ленінською комсомолу. 
І Ніні КОМСОМОЛЬЦІ брига
ди продовжують паро 
іцувіїїи ВЗЯіі темпи ро
боти.

Приклад подає сам 
бригадир. Член коміте
ту комсомолу заводу і 
райкому ВЛКСМ, ко
мандир заводського опер- 
загоиу, студент заочник, 
Олександр на все знахо
дить час, постійно прагне 
до вдосконалення про- 
фес Ііїної м а й стер ност і, 
досягнення нових успі
хів. Свою особисту п'я
тирічку Олександр зобо
в’язався виконати до 22 
квітня.

ПОПЕРЕДУ— 
КОМСОМОЛЬСЬКО 
МОЛОДІЖНА

В ГОСТЯХ У ПТАЛОВА
Першого квітня 1978 ро

ку газета Кармаскалин- 
ського району «Трудовая 
слава» писала: «Наша баш
кирська делегація вже не 
раз побувала в господар
ствах Новоукраїнського 
району Кіровоградської 
області... Українські това
риші відвідали нашу рес
публіку, побували в наших 
колгоспах, безкорисливо 
ділилися тим, що було у 
них нагромаджено за дов
гі роки...»

Нещодавно башкирські 
друзі знову відвідали кіро
воградську землю. На цей 
раз побували в гостях у 
двічі Героя Соціалістичної 
Праці О. В. Гіталова.

На з н і м к ах: хліб-
сіль — гостям; О. В. ГІТА- 
ЛОВ знайомить башкир
ських друзів з господар
ством тракторної бригади.

I Іа Ту Ялтинському 
заводі хімічною матії- 
побудування десять КОМ
СОМОЛЬСЬКО - молодій;них 
бригад. Працюють вони 
на найвідповідальніших 
ділянках виробництва. 
Щомісяця комітет ком
сомолу виявляє лідера в 
соціалістичному змаган
ні серед комсомсльсьію- 
молодіжних бригад.

Відмінний ритм праці 
взяла з початку цього 
року комСОМО.'ІЬСьі.о мо
лодіжна бригада № 1, 
очолювана кавалером 
орден і < Знак Повк-.ші >, 
МОЛОДИЛ! гвардійцем її',.- 
'інрічкп Рінатом ТІМ!',.;;:- 
ДІНОВИМ.

ВІЗЕРУНКИ
ТАНЦЮ

У республ і ці д обре 
И знають народний ан

самбль танцю «Узори» 
І Палацу культури завод*, 

синтетичного ' каучуку 
міста Стерлітамака. В 
складі ансамблю висту
пають близько сорок-і 
чологік—робіт пики, уч
нівська молодь, старшо

І
к.ііїсііііки. яких захокл.чі'з 
мій ісцтво танцю.

Ансамбль — частий 
гість заводських колек 
типів. Недавно з г.ели 
ким успіхом 

кпив перед 
трудівниками 
ського та Лургазинск 
го районів.

Він ВИ-ету 
сільськії ПІ 

ГафуріГ;
ЩЇО-

Один з наймолодших членів башкирської 
делегації, яка нещодавно побувала на Кі- 
ровоградщині, — чабан радгоспу Хайбулин- 
ського району БАРСР, Герой Соціалістичної 
Праці, депутат Верховної Ради РРФСР 
С. С. КІЛЬДЕБАИ.

Фото В. ГРИБА.

МІЦНА И ДАВНЯ ДРУЖБА ЗВ ЯЗУЄ ШКОЛЯР««* 
КІРОВОГРАДЩИНИ ТА БАШКИРії. ЧЛЕНИ КД^іВ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ ДРУЖБИ ОБЛАСТІ ЮС
ТУЮТЬСЯ ЗІ СВОЇМИ ОДНОЛІТКАМИ З БРАТ
НЬОЇ РЕСПУБЛІКИ.

НИЖЧЕ ПОДАЄМО ДОБІРКУ ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ЖИТТЯ, НАВЧАННЯ І ЗАХОПЛЕННЯ БАШ
КИРСЬКИХ УЧНІВ.

ЮВІЛЕЙ ЮНИХ ХІМІКІВ
Десять років тому стзорено секцію ЮНИХ ХІМІ

КІВ при Дмитрієвсььій середній ШКОЛІ Уф'МСЬКОГа 
району. І ось недавно з Москви надійшла радісна 
звістка: за підсумками третього Всесоюзного 
огляду кслективіз юних хіміків їй присуджено 
перше місце серед секцій шкіл країни.

Іут часті гості вчителі та учні з України, Тагарії, 
Білорусії, республік Прибалтики, Відвідали шкочу 
й гості з Вищої педагогічної школи імені Н. К, 
Крупської міста Галле ^НДР).

ТИМУРШЦІ РЕСПУБЛІКИ
Давно .відгриміла війна. Але й сьогодні в бага

тьох містах ■ селах респуоліки горять на будигжак 
червоні зіроіки. вони означають, що звідси пішли 
на фронг батько, син, ерат. Зірочки годі и перелі

чити. тині слідопити постійно в пошуку. І що не 
день, то народження нозої зірочки — заносяться 
до книги імена невідомих героїв.

Протягом нількох років слідопити школи 
Нафіимамська розшукували однополчан ♦->. Матро-’ 
сова, які живуть у ьашкирії. і пошуки увінчл^са 
успіхом.

Кожна школа має куточоч, де оформлено карту 
тимурівських справ дружини. На. ній умовно по
значено всі тимуиївські об'єкти, пости допомоги 
окремим сім’ям, будинкам і квартирам, де живуть 
учасники революції, громадянської і Велиної Віт
чизняної воєн, ветерани партії і праці. Тільни з 
місті Стергітамаку діє 300 тимурівськнх номанд, 
145 постів допомоги, 2,5 тисячі черзоних зірочок 
горять на підшефних будиннах.

ДО ТАЄМНИЦЬ ПРИРОДИ
Башкирські школярі актиєно включилися в ро

боту Всесоюзної туристсько-ьраєзчавчої експздн« 
ції «Моя Батьківщина — СРСР».

Учні Чишминського району протягом кількох 
рокіз займаються розвідуванням і визченням во
дойм. Ю.іі гідрологи працюють за програмою Ка
занського філіалу Академії наук СРСР і кафедри 
фізичної географ'? Башкирського держуніверси
тету.

Успішно проходить операція «Джерз.ю» ч шко
лах Яноульсакого району. Мета операції---ЗНйЙГЦ
і подарувати людям схозані в ліс" джергла. Всьо
го □ районі 268 діючих джерел, нз І-22 заведеної 
пасноріи -

КОЛЕКЦІЯ В 1000 ЕКЗЕМПЛЯРІ
г, УугКмР«->??бЄлєаа' А?сятнкл9сника школи К НА 
'' „Ри' ба' зта нолекщя значків. Він збирає її п:» 

іЧМНМ ,?ЄСмТИ Рок,Вф ^еР'-и°класником їздив з б.ть- 
егш 1-Ш° П Де Бідвідав УСІ історичні .*'•< 'Я
еою иілениії'6 перш, значки. Вони й стали о: "з- 
її?,,ю гтїї 
тектура міст СРСР. тЄмагли= спорт, герби і ар «-

МОСТИ БРАТСТВА
ЙШОВ^И-і '»ч'.і башкирських школярів При-
иоч і-юсн. И Г--С ”а,иоі° КіДу 1972 |КЖЧ. ї ї - 
до.м* комсомадьсько”' “'я ^«‘«юг.моеь 
Ж-щодав ю одержав ві‘д
Ми V своіоГчеиг башкіЧ>еькнх НИСЬ-МОІ!'ІНКІВ. 
ХОХЇ.'ІШIVнього ППГРГШ пво’" кни,н В- ° С' 
, е^’п\їь;\-Ачриі.іХ

втопи пл і-і’, .,,, У.'!)а,де п,ского району, "“у ' С ІЗГОЇ зем 'їі Д пп\ 'п1’0 1СТ°РІ,° »»селения бпііппір 
республіці :ж роьрар“-1,ам',п.’- що В‘Д^.;-1С' 
На одному Зі своїх ЖчЬКО‘

2&ЗН.-1МЭМЧ иіі-я І- її»? -л* ідань члени 
ЧІДТІЬ! .ЇУГМП зв'язг’н ТУ,,ПЮ ВЛРСР

3 уфімсь^^р^»'^ йетго- 

„ . В. ФЕДОРОВ-
черіЗНІІК КіДу середньої ШКОЛИ ЛІ 
м. Кіровограда.1



22 березня 1979 року „ М ОЛ ОД И Й КО М У II A Р" З стор.

ТВОРИТИ
КРАСУ

Як ми вже повідомляли, бю
ро ЦК ВЛКСМ присудило двом 
нашим землякам — штукату
рові комбінату {(Кіровоград- 
важбуд» Раісі Качан та брига
дирові плавильників заводу 
чистих металів імені 50-річчя 
СРСР міста Світловодська Ми
колі Петрову — премію Ленін
ського комсомолу в галузі ви
робництва за 1978 рік. Наш ко
респондент узяв інтерв'ю у 
Раіси КАЧАН, попросив її роз
повісти про ті почуття, які ви
кликала нагорода, про плани 
на майбутнє.
— Якщо говорити ко

ротко, то єцине почуття---
це радість, велике задо
волення тим, що твою 
працю високо оцінено. 
Труд будівельника не зав
жди легкий, але завжди 
потрібен. Ми створюємо 
житла, де люди повинні 
знайти тепло і затишок. І 
ми прагнемо робити 
справді красивими.
Комсомояьсьчо-молодіж- 

к на бригада Марії Казарі- 
ної, а якій я працюю, — 
колектив здружений, чле
ни його — люди кваліфі
ковані, робочу честь став
лять над усе. Для кожної 
з нас брак у роботі — це 
безчестя для всього ко
лективу. Адже ми виборо-
ли почесне звання — 
бригада імені 60-річчя 
влксм.

Покликання — високе 
слово. Але те, що я почу
ваю, працюючи будівель
ником, інакше не назвеш. 
Бо саме покликання дає 
мені змогу трудитися 
творчо, з радістю і задо
воленням. Відразу після

>•••••••• •••••••••••••••••
І За рядком— 
'щирі почуття

ЗАОЧНА
СТУДІЯ 

«СІВАЧА»

ОГЛЯД ПОЕТИЧНОЇ ПОШТИ
У пошті, що надійшла до редакції 

протягом останнього часу, чимало лис
тів з віршами. Окремі з них — відгук1.! 
на відкриття заочної літературної студи 
«Сівача» на сторінках «Молодого ко
мунара».

«Вона (студія. — Є. Ж.) дуже по
трібна, — пише Іван Наконечнюк з Но- 
зомиргородськоіо району. — Сподіває
мося, на заняттях студії початкуючілі
тератори діставатимуть кваліфіковану 
допомогу, знайомитимуться з кращим 
неетичним доробком своїх товаришів 
по перу».

«Було б доречно, якби досвідчені лі
тератори області, що консультувати
муть початківців, поділилися на сторін
ках «Молодого комунара» власним 
досвідом письменницької роботи, роз
повіли про вибір гем у творчості та їх 
опрацювання».

Це рядки з лис і а кіровоградкн Ва
лені инн Ларніпої.

Багата пошта заочної творчої студії 
«Сівача;? і розмаїта тематикою. Тоді, 
коли все Прогресивне людство світу 
таврує ганьбою пекінських агресорів, 
що розв’язали ганебну війну проги 
В'єтнаму, до голосів протесту приєдну
ють свої схвильовані рядки кореспон
денти студії.

Не стріляйте, солдати,
У беславнігл строю! —

закликає Людмила Ти.мко з Олек
сандрійського району.

Ми з тобою. В’єтнаме,
У запеклій борні —

вгорить їй її землячка Тамара Ле
бідь.

Гнівом сповнені рядки Олександри 
Царенко з Олександрії та інших авто
рів. Нерідко невправні з поетичного бо
ку, вони все ж засвідчують обов язко- 
ву для літератора чутливість до всіх 
болів і тривої світу.

До теми боротьби із загрозою війни, 
оспівування ратного подвигу радян
ських воїнів у роки Великої Вітчизня
ної війни звертаються Олександр Ма- 
зоха з Йовгородки, Валентин Шамрай

закінчення професійно- 
технічного училища я від
чула про себе турботу 
старших моїх товаришів. 
А нині я сама наставник, 
ділюся досвідом з молод
шими. Працюємо дружно, 
злагоджено. З трирічним 
завданням справились до 
першої річниці прийняття 
Основного Закону СРСі3, 
а п'ятирічку дали слово 
виконати до 110-і річниці 
з дня народження В. і. 
Леніна.

Радість у мене подвійна. 
Цими днями мене прийня
ли до лав Комуністично, 
партії Радянського Союзу. 
Тоді ж я прочитала в 
«Комсомольской правде» 
про присудження мені 
премії Ленінського ком
сомолу в галузі вироб
ництва за 1978 рік. На
стрій чудовий. Хочеться 
працювати так, щоб труд 
мій приносив людям тіль
ки радість.

У моїй пам'яті ще зов
сім свіжі враження від 
подорожі до Москзи. 
Цієї подорожі мене 

удостоїли за перемогу в 
соціалістичному змаганні 
молодих будівельників 
комбінату «Кіровоград- 
важбуд». Там, у Музеї ре
волюційної слави, я сфо
тографувалась біля черво
ного прапора. То не пер
ша моя поїздка до столи
ці. Тозариші обрали мене 
делегатом XVIII з’їзду 
ВЛКСМ, я брала участь у 
його робогі. Всі ці події 
стали для мене незабут
німи на все життя.

Мої плани на майбутнє? 
Вони невіддільні від пла
нів моїх товаришів. Рані
ше ми зобов'язувались 
опоряджувати щозміни по 
25 квадратних метрів стін. 
Нині переглянули свої 
можливості, вирішили 
збільшити виробіток на 
один квадратний метр 
щодня. Нове зобов’язан
ня взяли на честь 60-річчя 
Ленінського комсомолу 
України. Виконання дано
го зобов'язання дасть нам 
змогу виконати свою чо
тирирічну до цієї знамен
ної дати.

з Кіровограда і Гашіа Вихрест з О.іск- 
сапдрінського району. Всім їхнім тво
рам, на жаль, .характерне не поетичне 
осмислення фактів, а їх констатація. 
Частково це, певно, від того, що авто
ри — люди молоді і про те, що пишуть, 
знають лише з книг, кінофільмів і роз
повідей ветеранів.

Том\-ю з-під пера Виходять сірі, 
бсзстрасіїі рядки на зразок:

Гудят эшелоны
По дороге железной. 
На плечах погоны, 
И сердце стучит неровно.

Перелік подій, картин і вражень ха
рактерний і для більшості ліричних вір
шів з пошти «Сівача», баї атослів’я шко
дить. зокрема, поетичним вправам світ
ле,воднів .Анатолія Миргородського і 
Володимира Лаврова, кіроьоградців 
Віктора Вольчпкаса, В. Андреева, 

Юрія Клміа і Наталії Гришшюї, ІО. 11с- 
вмитого з І іовомпргорода і А. Кова
льової з Добровсличківського району. 
Читаєш подібні листи — і помічаєш, як 
їхні автори заповнюють аркуш паперу 
великою кількістю слів, забуваючії, що 
основне для поезії — думка, лочуия. 
і тоді \ віршах — «зимняя дорожка но 
улице бежит»,. а «тракторист сідає 
за(?) свого коня...»

З авалі юьаної пошти найприємніше 
враження справляють поетичні рядки 
Людмили Тимко і Валентини Лариіної.

«Я в житті за любиме лиш діло — і 
для себе, й для кожного з пас», — пи
ше Валентина в одному з віршів. Тим, 
хто хоче досягти в поезії успіху, вона 
повинна бути ділом найулюбленішим. 
Тільки тоді за кожним словом буде 
яскрава думка, щирі почуття. Справж
ня поезія — це перш за все правя 
серйозна, вдумлива над кожною стро
фою. рядком, словом.

Є. ЖЕЛЄЗНЯКОВ, 
член обласного літоб’єднання.

РАДИМО ПРОЧИТАТИ:
В. Маяковський, «Як робити вірші ».
М. Рильський, «Наша кровна справа». 
І. Сельаінський, «Студія вірша1».

КИТАЙ

НАЙБІЛЬШИЙ 
ПОСТАЧАЛЬНИК 
НАРКОТИКІВ

Під таким заголовком 
індонезійська «Беріте буч
на» опублікувала статтю, 
в якій повідомляється, що 
понад 70 процентів нарко
тиків, котрі надходять ка 
світовий ринок, виробляє
ться в Китаї. «Здоров'я і 
щастя», «Син дракона», 
«Золотий фенікс», «Біла 
троянда» — ось далеко не 
повний перелік екзотич
них назв різних сортів ге
роїну та опіуму, що їх по
ставляють зарубіжним під
пільним синдикатам.

Оцінюючи масштаби ін
дустрії наркотиків у КНР, 
не можна не дійти виснов
ку, відзначає газета, що 
Пекін прагне наводнити 
ними весь світ. Про це 
свідчить постійне зростан
ня виробництва наркотич
них речовин у Китаї. За 
останні дзадцять років їх 
експорт збільшився в 
кілька раз і становив 
близько 10 тисяч тонн на 
рік.

Для забезпечення ста
більного зростання вироб
ництва наркотиків у КНР 
відпускаються значні кош
ти на розширення планта
цій, придбання необхідних 
машин. Тільки в провінції 
Юньнань на ці цілі 197/ 
року було витрачено 
близоко 15 млн. доларів.

На плантаціях опіумного 
маку а Китаї працюють не 
тільки військовослужбовці 
і селяни, а й тисячі в язнів. 
Для них ця робота пере
творюється в довічну ка
торгу. Після звільнення 
колишнім в’язням заборо
няється залишати планта
ції «з метою збереження 
державної таємниці». По
дібною роду поселення 
називаються в Китаї «особ
ливими сільськогосподар
ськими районами». 1977 
року їх було 83, тепер ста
ло 96.

У руках держави зосе
реджено не тільки вироб
ництво, а й транспортуван
ня опіуму. На півдні Ки
таю воно контролюється 
компаніями «Юньнань 
трейдінг корпорейшн» і 
«Юньнан» транспортейшн 
корпорейшн». Під при 
криттям торгівлі предме

тами традиційного китай
ського експорту вони до
ставляють свій брудний 
товар зарубіжним підпіль
ним синдикатам. Для йою 
транспортування викори
стовуються й таємні стеж
ки в прикордонних райо
нах між Бірмою, Таїлан
дом і Лаосом, що проля
гають через важкодоступ- 
ні гірські перевали.

За дуже приблизними 
підрахунками, прибуток, 
що його щороку одержує 
Китай від продажу нарко
тиків, дорівнює 800 міль
йонам доларів, які йдуть в 
основному на покупку но
вітньої зброї за рубежем. 
Заради посилення воєнної 
могутності країни, в КНР 
не гребують займатися 
злочинною діяльністю, 
котра обертається траге
дією для десяткіз тисяч 
людей.

В. ФЕДОРОВ, 
власкор ЛІігІ.

Джакарта.

ЖИТТЯ 
МОЛОДІ 
ЗА РУБЕЖЕМ

ВАРШАВА. Закін
чився традиційним все- 
польськнн конкурс 
«Підприємство допо
магає школі». У ньому 
кзяло участь близько 
2800 підприємств, які 
здійснюють шефство 
майже над 4800 шко
лами, дитячими садка
ми, та будинками.

На кошти підпри
ємств і особисті за
ощадження трудящих 
торік у країні було 
збудовано й модернізо
вано десятки дитячих 
закладів, поліпшились 
умови відпочинку і на
вчання дітей.

ГАВАНА. Майже 25 
тисяч юнаків 1 дівчат 
Куби оволодівають про 
фесіями бетонників, 
штукатурів, монтажни
ків та іншими буді
вельними спеціальнос
тями. За роки народ
ної влади в країні зда
но в експлуатацію ба
што заводів, фабрик і 
електростанцій, спо
руджено сотні шкіл, 
дитячих садків, ліка
рень і поліклінік. Ве
деться широке житлове 
будівництво.

МЕРЕДІАНИ
СПІВРОБІТНИЦТВА

СРСР — 8НДЗЯ:
ТОРГІВЛЯ 

РІВНОПРАВНИХ
ПАРТНЕРІВ

Перша довгострокова 
торювельна угода між 
СгСР та Індією, 25-річчя 
якої були відзначено в пе
реддень 19/9 року, закла
ла першу основу для рів
ноправного і взаємовигід
ної о снівробії ніштва двох 
дружніх держав.

Радянсько-індійська уго
да про запровадження си
стеми взаємних розрахун
ків за поставки толарів в 
індійських рупіях відкри
ла МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ШаиД- 
кого зростання торгівлі 
між обома країнами.

Про взаємовигідний ха
рактер радянсько-, ндіи- 
ської торгівлі свідчить і 
швидке зростання товаро
обороту. Якщо в ІУйЗ — 

рр. він дорівнював 
1/,3 мільйона рупій, то а 
іу/<» році досяг 10 мільяр
дів індійських рупій, лк 
иідзначала газета «Еконо
мік тайме», що виражає 
думку індійських ділових 
ніл, «про взаємну вигоду 
індійсьг.о-радлнської тор
гівлі само за себе говорить 
її феноменальне зростан
ня», а також «збільшення 
частки СРСР у зовнішній 
торгівлі Індії з 0,2 до У,3 
процента».

І оворячи про значения 
торі ОВСЛі.ІШХ зв'язків МІЖ 
обома країнами, «орю- 
всльинн представник СРСР 
в Індії В. Сешн у розмові 
з пашим кореспондентом 
відзначив і іон факт, що 
великі закупки товарів Ра
дянським Союзом забОзіїе- 
чуюіь кільком мільйонам 
ІНДШЦІЬ постійну зайня
тість і сталий заробіток. 
Наприклад у Лудхіані, 
найбільшому центрі тек
стильної промисловості на 
півночі країни, із 700-ти- 
сячного населення ці.оіо 
міста майже половина жи
телів зайнята роботою, 
зв'язаною з виконанням 
радянських замовлень на 
вироби з шерстяного три
котажу.

Радянсько-індійська тор
гівля переконливо відбиває 
переваги міжнародного по
ділу праці. Радянським Со
юз нині закуповує в Індії, 
крім традиційних товарів, 
верстати, гаражне устатку
вання, слюсарний інстру
мент, акумулятори, прокат 
чорних металів із заводів у 
бхіла: і Бокаро, спорудже
них при сприянні СНСР, 
комплектна устаткування 
для важкого машинобуду
вання. Індія, у свою чергу, 
купує важливе для розвит
ку її економіки радянське 
машинне устаткування, 
промислові товари.

Нинішній рік буде від
значено дальшим розвит
ком багатостороннього ра
дянсько-індійської о спів
робітництва. Зокрема, то
варооборот між обома 
країнами намічено збіль
шити на 16 процентів, що 
відбиває динамічний, взає
мовигідний характер зв'яз
ків, які встановилися.

Є. ШУБИЧЕВ, 
власкор АІІН.

Делі.
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ДО УВАГИ
КНИГОЛЮБІВ

Рік у рік зростає попит 
радянських людей на пі* 
тературу. Тож, незважаю* 
чи на те, що кожного ро
ку виходять мільйони 
книжок, ми ще не може
мо повністю задовольняти 
потреби населення в ху
дожній і спеціальній лі
тературі. У зв'язку з цим 
книжковим магазинам на
дано право купувати у на
селення і приймати від 
нього на комісію нниги.

Відділи комісійної літе
ратури мають усі універ
сальні та спеціалізовані 
книжкові магазини.

На численні поба
жання трудящих 

відкрито спеціалі
зований магазин «Бу
кініст»

(м. Кіровоград, 
вуя. Луначарського, 
36)

та відділи букініс
тичної літератури при 
книжкових магазинах 

3 (м. Олександрія), 
№ 6 (м. Знам'янка) і > 
N° 7 (м. Світлс-
водськ).

Літературу, що має 
попит, приймають від 
населення по підви
щених цінах.

Детальніше про 
умови скупки та прий
мання літератури від 
населення можна ді
знатися в магазині 
«Букініст» (тел.
2-46-04), в сблкниго- 
торзі (тел. 2-44-43) та 
в кожному книжково
му магазині.

ОБЛКНИГОТОРГ.

ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ЗДІЙСНИТИ ПОДО
РОЖ, то звертайтеся до Кіровоградського 
бюро подорожей та екскурсій. Воно може 
продати путівки в такі міста нашої Вітчизни:

ЛЕНІНГРАД — з 3 квітня ц. р., строком на 
12 днів. Ціна — 187 крб.;

СОЧІ — з 4 квітня ц. р., строком на 20 днів. 
Ціна 173 крб.;

АДЛЕР — з 1 квітня ц. р., строком на 20 
днів. Ціна — 157 крб.;

ЯЛТА — з 18 і з 28 березня ц. р., строком 
на 10 днів кожна. Ціна — по 78 крб. Путівка з 
1 квітня ц. р. строком на 20 днів коштує 
119 крб.

По довідки звертайтеся на адресу: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 8. Тел. 7-02-61 і 
7-15-23.

БЮРО ПОДОРОЖЕЙ ТА ЕКСКУРСІЙ.

Шановні товариші? 
Користуйтесь послу
гами книжкових мага
зинів, здавайте книги 
на комісію!

даватиме вистави 
Дніпропетрсвс ь к и й 
російський драматич
ний театр імені Мак
сима Горького в міс
тах Кіровограді та 
Олександрії.

24 в 25 березня в 
приміщенні театру 
імені М. Л. Кропивни- 
цького він покаже ви
ставу.

«Цигани»
за однойменною 

поемою О. С. Пушкі
на.

26 і 27 березня цю 
виставу буде показа
но в Олександрійсь
кому Палаці шахтарів.

Відкрито поперед
ній продаж квитків у 
касах театру і палацу.

Каси працюють з 13 
по 20 годину щодня.

Шановні глядачі? 
Скористайтесь наго
дою і подивіться ці
каву виставу!

АДМІНІСТРАЦІЯ.

Кіровоградський 
державний 
педагогічний 
Інститут 
імені
О. С. Пушкіна
(заочна форма навчання) 

приймає студентів 
на 1979 рік

на факультети: 
музично - педагогічний 

(спеціальність — музика і 
співи), 

історичний (спеціальність
— історія),

філологічний (спеціальності: російська мо
ва і література, українська мова і література), 

фізичного виховання (спеціальність — фі
зичне виховання),

педагогічний (спеціальність — педагогіка і 
методика початкового навчання).

На заочну форму навчання приймають 
осіб, які мають середню освіту і працюють 
за вибраною спеціальністю. Вступники скла
дають екзамени, залежно від вибраної спе
ціальності, з таких дисциплін: •

історія — з історії СРСР (усно), російської 
або української мови І літератури (письмово 
й усно), іноземної моеи (усно);

музика і співи — із спеціальності, росій
ської або української мови і літератури 
(письмово й усно), історії СРСР (усно); .

українська мова • література — з україн
ської мови і літератури (письмово й усно), 
історії СРСР (усно), іноземної моеи (усно);

російська мова і література — з російської 
мови і літератури (письмоео й усно), історії 
СРСР (усно), іноземної мови (усно);

фізичне виховання — із спеціальності, хі
мії (усно), біології (усно), російської або ук
раїнської мови і літератури (письмово);

педагогіка і методика початкового навчан
ня — з математики (усно), російської або ук
раїнської мови і літератури (письмоео й ус
но), історії СРСР (усно).

Строк навчання — 5 років.

Приймання заяв — з 20 квітня по 31 трав
ня, вступні екзамени — з 1 по. 20 червня.

Вступники подають заяву на ім’я ректора 
інституту за встановленою формою, доку
мент про середню освіту (оригінал), характе
ристику з місця роботи, копію трудової 
книжки, медичну довідку (форма № 286), 4 
фотокартки (3X4).

Документи надсилати на адресу: 316050, 
м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, педінститут, 
приймальній комісії.

- РЕКТОРАТ.

Кіровоградський державний педагогічний 
інститут імені О. С. Пушкіна

ЗАПРОШУЄ

десятикласників і випускників середніх шкіл 
попередніх років, які мають бажання вступи
ти до інституту, на «день відчинених дверей», 
що відбудеться:

на фізико-математичнсму факультете — 25 
березня о 12 год.,

на фамультеті англійської мови — 27 березня 
об 11 год., •

на факультеті фізичного виховання — 25 бе
резня о 9 год.,

на музично-педагогічному факультеті — 27 
березня о 10 год.

Запрошені ознайомляться з умовами прийо
му до вузу, їм буде дано консультації.

РЕКТОРАТ.

•Молодом коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На унраипеком языке.

ВК 30321.

Газете 
ВИХОДИТЬ 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

——     ..........  — 1 і
Обсяг 0.6 друк арн.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ
КЛУБ ДТСААФ

НАБИРАЄ СЛУХАЧІВ
на курси водіїв категорій «А», 

«В», «С» і «Д».
Строк навчання — 1,5 місяця.
Звертатися на адресу: 316050, 

м. Кіровоград, вул. Фрунзе, 4

телефон 7-84-83. їхати тролей
бусами №№ 1, 3, автобусом № 8 
до зупинки «Завод «Червона 
зірка».

Адміністрація.
Зам. 200.

Кіровоградське виробниче автомобільне об'єднання
«Кіровоградважавтотранс»

ЗАПРОШУЄ НА

водіїв категорії «С» 1, 2 13 
класів для роботи на нових ав
томашинах марок КрАЗ, МАЗ- 
504, КАЗ-608 та інших (заробіт
на тлата — 200—250 крб.),

токарів, мотористів, автослю
сарів, ^коваля, інших робітників 
по ремонту автомобілів. Для ці
єї категорії працюючих запро
ваджено непряму колективну 
відрядно-преміальну оплату 
праці (середня зарплата —150— 
200 крб.),

операторів по обліку авто
транспорту (100 крб.),

ПОСТІЙНУ РОБОТУ

головного бухгалтера (175 
крб.),

бухгалтера (100 крб.),
друкарку (85 крб.),
Одиноких Забезпечують П/р-

ТОЖИТКОМ. 4
Звертатися на адресу: 316056? 

м. Кіровоград, Аджамсьний за
лізничний переїзд, відділ кадрів. 
Телефони: 4-12-97, 4-23-98,
2-36-16.

їхати автобусами № 20 (до 
кінцевої зупинки «Автобаза») і 
№ 83.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКА 
СТАНЦІЯ 
ТЕХНІЧНОГО 
ОБСЛУГОВУВАНЯ 
АВТОМОБІЛІВ

ТЕРМІНОВО 
ЗАПРОШУЄ 

НА ПОСТІЙНУ 
РОБОТУ

секретаря-друкарку (ставка
— 85 крб.),

комірників (112 крб.), 
майстрів (120 крб.), 
інженера по централізовано

му завозу (135 крб.),
комплектувальників (107 крб.), 
інженера по постачанню (135 

крб.),
водіїв автомашин КАЗ (оплата 

за відрядно-прогресивною сис
темою),

токаря (115 крб. і 40 проц. 
преміальних),

слюсаря по ремонту і перевір
ці електрообладнання (140 крб.),

Працівників підприємства на 
роботу і з роботи доставляють 
автобусом.

Звертатися на адресу: 317100, 
м. Кіровоград, вул. Аєрсфяот- 
ська, 13. Тел. 6-47-83.

АДМІНІСТРАЦІЯ.

відділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45 36; відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-46-37; відділ комсомольського шиття, 
відділ військосо-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо- 

*” н*чна редакція —
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Друкарня імені Г. М. Димитрова
видавництва

«Кіровоградська праЕдап 
Кіровоградського обкому 

Компартії України. >
м. Кіровоград, еул. Г піним, 2. <
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