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ВИХОВУЄ КОЛЕКТИВ

Про молоде місто на Дніпрі Гри
горій Запорожець почув від товари
ша. З розповідей сподобалось воно 
йому, і він думками вже линув у 
Світловодськ. Як і уявляв собі Гри
горій, місто зустріло його зеленню 
скверів і садів, прибоєм хвиль руко
творного моря. Мабуть, ІЗ ТІЄЇ ХВИЛИ
НИ й вирішив хлопець стати буді
вельником.

Нову професію тесляра-бетонника 
не зразу вдалось опанувати. Попер
вах трохи розгубився: невже вибір 
неправильний? Та тут на допомогу 
прийшли товариші по роботі. Розка
зували, показували. І слова бригади
ра Л. А. Арутюняна: «Не бійся, хлоп
че! Важко тобі — допоможемо. Ад
же це так цікаво — зводити будин
ки!» — окриляли. Невдовзі Григорій 
уже добре знав навіть тонкощі нової 
спеціальності. Його старання і напо
легливість помітили в будівельному 
управлінні «Св ітловодськцивільбуд». 
Відповідальні, часто складніші, ніж 
іншим, завдання довіряли йому. Ни
ні Григорій Запорожець має четвер
тий розряд тесляра-бетонника. А ми
нулого року комсомольцю вручили 
значок «Переможець соціалістичного 
змагання», присвоїли почесне звання 
< Ударник комуністичної праці».

Нещодавно бригади Л. А.' Арутю
няна та В. А. Герасимова змагалися— 
кожна на своєму об’єкті — за кращу 
якість виконуваних робіт. Переміг 
колектив, у якому трудиться Григо
рій. Бо працюють у ньому справжні 
/лайстри. Бригада Л. А. Арутюняна 
змінні завдання завжди виконує на 
130—135 процентів. До 16 червня, 
25-річчя Світловодська, вена закін
чила опоряджувати п ятиповерховий 
житловий будинок у Шевченківсько
му мікрорайоні. Таке брали зобов'я
зання. Свого слова дотримали. З не
терпінням чекають новосели того 
дня, коли їм вручать ключі від квар
тир у красивому будинку. Розуміє це 
Григорій Запорожець, розуміють і 
його товариші по роботі. Тому й ста
раються працювати швидко, добро
якісно, з гарантією на довговічність 
новобудови.

Три з половиною роки минуло від
тоді, як Григорій пов'язав своє життя 
з наймирнішою професією на зем
лі — професією будівельника. Вже 
Є ДОСВІД, успіхи.

— Він духовно зріс у нашому ко
лективі, цей напрочуд працьовитий, 
серйозний юнак, — кажуть про свого 
А'.олодшого товариша досвідчені бу
дівельники Анатолій Олефіренко, 
Микола Новиков, Сергій Кривоносов.

Визнання колективу... Воно не при
ходить само собою, а здобувається 
сумлінням, наполегливістю. Будуть у 
майбутньому в комсомольця і радо
щі, і здійснені мрії, і труднощі. Та 
ь.слектив безповоротно утвердив у 
молодого робітника почуття — він, 
І ригорій Запорожець, залишає хоро
ший слід на землі. Люди казати/иуть 
тільки «спасибі» за подаровані ним 
новобудови.

В. ЛАВРОВ, 
робітник, громадський кореспон
дент «Молодого комунара».

ЯК один
У хліборобів Гайворопського 

району зараз напружені дні. 
Всі в полі. Сотні хлопців і дів
чат теж беруть участь у жни
вах. Збирають зернові, заю- 
товляють корми для громад
ської худоби. Перед жнивами, 
коли секретаріат ЦК. ВЛКСлІ 
прийняв постанову «Про зав
дання комсомольських органі
зацій по участі у збиранні вро
жаю, заготівлях сільськогоспо
дарських продуктів і кормів у 
1979 році та успішному прове
денню зимівлі худоби в період 
1979/80 року», комсомольські 
організації обіоворнлп цей 
важливий документ. Ми подба
ли про тс, щоб під час жнив 
особливу увагу і турботу про 
молодь виявляли наставники. 
За іпатовськнм методом орга
нізували роботу 23 збирально- 
транспортних загонів, діють у 
нас 16 партійно-комсомоль
ських тимчасових груп.

Кожен загін, екіпаж агрега
ту, кожна лапка прагнуть звес
ти нанівець втрати зерна і ко
лосків, борються за раціональ
не використання часу, вміло 
.маневрують технікою. Вже ско
шено більше трьох тисяч гек
тарів ранніх зернових. Значну 
частішу їх обмолочено. Перші 
Жнивні дні показують, то зав
дання, поставлені перед кож
ною первинною комсомоль
ською організацією, виконую
ться успішно. Цьому СПРИЯЄ 
пропагандистська, агітацій по
часова робота. Ми вчасно під
биваємо підсумки змагання,

ТЕПЕР
Кожен день—до рекорду, ко

жен день — перемога! Таке 
правило у молодих робітників 
Дніпровського заводу твердих 
сплавів м. Світловодська, які 
зобов’язалися свої соціалістич
ні зобов’язання па п’ятирічку 
викопати до НО-Ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна. Кра
щі новатори виробництва з 
бригад В. Приступа, А. Рябо
коня, В. Паленого, наближаю
чись до мети, показують зраз
ки справді комуністичного 
ставлення до прані, високу 
і. р о фес і ііііу м а їїстер і; їсть.

— Наші юнаки і дівчата 
прагнуть в усьому наслідувати 
наставників, досвідчених май
стрів своєї справи, — каже не„УНІВЕРСАМИ"НА ПОЛЯХ
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визначаємо переможців серед 
комбайнерів, транспортників, 
учасників заготівлі кормів.

Щоб не -бути голослівним, 
наведу кілька прикладів. Доб
ре кладуть зернові у валки 
комсомольсько-молодіжні екі
пажі Василя Новпцького і Во
лодимира На родового з кол
госпу імені Шевченка. Хоро
шими справами зарекоменду
вав себе екіпаж Леоніда Бі- 
лоуса з радгоспу Сальківсько- 
го нукрокомбіиату. Комбайнер, 
зобов’язався в нинішні, важкі 
жнива з плоті 150 гектарів на
молотити 6 тисяч центнерів 
збіжжя.

Недавно ми схвалили ініціа
тиву кращого в минулому році 
сімейного екіпажу з колгоспу 
імені Ілліча’ Анатолія Білокри
лого, який у відповідь па по
станову секретаріату ЦК 
ВЛКСМ зобов’язався запо
чаткувати трудове суперни
цтво серед молодих учасників 
жнив, присвячене 110-й річшші 
л дня народження В І. Леніна. 
Ініціативу Анатолія підтрима
ли десятки екіпажів Ганворои- 
сі.кого району. А вій сам. як і 
належить передовикові, очо
лив не змагання.

Ранком комсомолу, первшші 
комсомольські організації пра
гнуть до того, щоб кепкеп 
учасник збиральної працював 
високопрод}кіивпо і добро
якісно.

О. ПЕРЕСУНЬКО, 
перший секретар Гайво- 
ронського райкому ком
сомолу.

Дні перебування е нашій 
області делегації Толбухін- 
сьиого окружкому БКП мож
на сміливо назвати сонячни
ми сторінками двох братніх 
народів—радянського й бол
гарського. І в ці липневі дні, 
коли сонце кидає з високого 
неба щедрі снопи золотого 
проміння, коли орденоносна 
Кіровоградщина жнивує, ми 
гостинно запрошуємо наших 
толбухінських друзів на поля 
і ферми. Кажемо наше сер
дечне: «Ласкаво просимо, 
дорогі побратими!»

га. бригадир слюсарів-снла- 
дальнинів цього н< цеху Герой 
Соціалістичної Праці О. О. Ко- 
шурно та багато інших право
флангових п'ятирічки.

На прощання гостям з Бол
гарії вручили пам’ятні суве
ніри.

,..І ось до підніжжя мемо- 
ріалу червонозорівців, які за
гинули в грізні роки Великої 
Вітчизняної війни, лягають 
живі квіти. їх кладуть друзі 
з Добруджі. Низько схиля
ють голови перед суворою 
стіною, де вибито понад 700 
прізвищ загиблих заводчан,

Першого ж дня гостей зу
стрів секретар обкому Ком
партії України Ф. П. Дзядух. 
/Лета їхнього приїзду — ви
вчення роботи партійних ор
ганізацій області по виконан
ню рішень липневого (1978 р.) 
Пленуму ЦК КПРС. по спеціа
лізації і концентрації сіль
ськогосподарського вироб- 
ництза, питання партійно- 
виховної роботи на селі.

Цілком природно, що дру
зі із сонячної Добруджі в 
першу чергу завітали на кі
ровоградський завод посів
них машин «Червона зірка». 
Тут, біля приміщення завод
ського парткому, червонозо- 
рівці вручили їм багряні бу-

перший секретар комітету 
БКП с. Крушари Хараламбі 
Попов, головний директор 
промислово - тваринницького 
комплексу «Родоп» Лазар 
Пангаров, керівник бригади 
промвиробництва агрепрем- 
комплексу «Толбухін-схід» 
Славі Колев і секретар Тол- 
бухінського окружкому БКП, 
який очолює делегацію бол
гарських друзів, Жельо Доб
рев.

Цього ж дня добруджанці 
відвідали музей історії заво
ду «Червона зірка» побува
ли в корпусі № 90. А потім 
ознайомилися з новими зраз- 
ка/ли посівних машин на до
слідному полі ГСКБ.

РІК 1980-й
без гордості секретар коміте
ту комсомолу підприємства 
13. Кулик. — Взаємовиручка, 
прагнення оволодіти суміжни
ми професіями допомогли їм 
уміло використовувати устат
кування і передовий досвід, 
удосконалити технологію ви
робництва. І не принесло успіх. 

Справді, світловодці пода
рували собі перемогу. Колек
тив заводу твердих сплавів ра
портував про дострокове вико
нання завдань чотирьох років 
п’ятирічки по випуску валової 
продукції, її реалізації і про
дуктивності праці. І знову ши
риться соціалістичне змагання 
під девізом «Десяту п’ятиріч
ку — без відстаючих!»

«Спасибі за увагу!» Ці сло
ва вдячності хліборобів Гатар- 
бунзрського району Одеської 
області стосуються сільських 
кооператорів. У жаркі дій. ко
ли в Буджацькому степу тер
мометр нерідко показує плюс 
35—40 градусів, б шчько трьох-
с»>т г.слпковангажнпх пвтонис-
герц безперервно курсують від 
польових станін до тракторних 
бригад, збиральних комплексів
і автоматизонашіх зернових 
токів, доставляючи ’ мехашза-
торам освіжаючий холодний 
квас, мінеральні води, соки.

Баї ато приємних «сюрпри 
зів» піднесли кооператори х іі- 
бороб.ім Одещини на нинішніх 
жнивах. Великим попитом ко

ристуються у них спеціальні 
польові набори, до яких вхо
дять бавовняні робочі костю
ми, сонцезахисні окуляри, «тер
моси, пакети з гігієнічними ре
чами. Близько ста своєрідних 
універсамів на колесах за ре
тельно розробленими сільськи
ми радами графіками достав
ляють колгоспникам безпосе
редньо в поле фасовані про
довольчі товари, високоякісні 
кулінарні вироби. Працюють 
столи замовлень, години робо
ти сільських магазинів скрізь 
переглянуто з таким розрахун
ком, щоб добре обслужити лю
дей, які повертаються з поля, 
ферм.

Кооператори області плану
ють продані цього літа різно
манітних товарів па суму по
над ірії мільйони карбованців.

М. МЕРКОВИЧ, 
нор. РАТАУ.

■ нети квітів. А потім у кабіне
ті секретаря парткому відбу-

■ лася ділова зустріч гостей з 
І партійними працівниками та

адміністрацією підприємства.
І Гостей супроводили перший 

секретар міськкому партії 
Б. О. Сокуренко і завідуючий 
промислово - транспортним 

І відділом обкому партії Б. Ф. 
І Суржан.
І Директор «Червоної зір

ки» В. І. Карленко проінфор-
■ мував присутніх про трудові 

здобутки підприємства в де
сятій п’ятирічці, навів цікаві 
факти зі сторічної історії за-

I воду.
Сьогодні червонозоріВЦІ ви- 

| пускають 53 проценти посіе- 3 них машин, що виготовляю
ться в Радянському Союзі. 
Щороку заводчани постача- 

Іють хлібодарам країни близь
ке 63 тисяч сівалок. Чоти
рьом посівним машинам при- 
сі.осно державний ,1Я“ 
яності.

У багатотисячному 
трудівнинів «Червоної 
працюють депутат Верховної 

кРади СРСР. бригадир форму
вальників ливарного цеху 
ковкого чавуну В. І. Гетьма
нець. депутат Верховної Ради 
УРСР. тонар доугого механо
складального цеху Л. В. Черне-

Знак

загоні 
зірки»

гостей з 
перший

Наступного дня 
Болгарії прийняв 
секретар обкому партії М. М. 
Кобильчак.

Нині дороги наших толбу
хінських друзів мережать 
жнивні простори Ніровоград- 
щини. Болгарські побратими 
побували е Устинівському ра
йоні, де зустрілися з праців
никами нролефабрини кол
госпу імені Петровського.

Щиро вітали їх тваринники 
колгоспу «Родина» Долин- 
ського району.

Зустріч толбухінців з тру
дівниками колгоспу імені 
Свердлова Добровеличківсько- 
го району вилилася в невиму
шену розмову про проблеми 
тваринництва, його перспек
тиви тощо.

Сьогодні наші гості в доро
зі. На них чекають тваринни
ки і хлібороби. їм розкрива
ють свої широкі обійми про
стори кіровоградських степів, 
їхньому приїзду радуються в 
містах і селах нашої області.

В. ВАСИЛЕНКО.

перспек-

На знімках: зустріч у 
парткомі заводу «Червона ■ 
зірка»; болгарські друзі кла- П 
дуть нвіти до меморіалу за- Я 
гиблих червонозорівиія.

Фото Б. ГРИБА.

k



9

.-------- 2 опор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР“ 5 липня 1979 року,--------- -
г    ----------------------- -----------7^-==—'-

БІЛЬШЕ п'яти років я Працюю пропа
гандистом гуртка «Конституція роз

винутого соціалізму» І сьогодні можу 
впевнено сказати, що одним із шляхів 
здійснення вимог, посіавяених перед 
пропагандистом, є організація його пра
ці на основі особистого творчої о плану. 
Такий план дає змогу формувати трудо
ву й суспільно-політичну діяльність слу
хачів, систематично працювати над со
бою І виконувати цей твор'-ий план 
треба так, щоб кожен комсомолець, 
здобувши політичні знання, зміг їх за
стосувати у своїй практичній роботі.

До кожної зустрічі із слухачами я 
складаю розгорнутий план Прагну, щоб 
кожна розповідь була насичена прикла
дами з життя колгоспу, району, області, 
країни. Саме такі приклади активізують 
слухачів. Серед двадцяти гуртківців 
механізатори, тваринники, водії автомо
білів, виховательки дитячого садка, пра-

ПОЛІТИЧНИЙ ГАРТ

І СТАЛИ
ЮЖЇіН

цівники контори... І цих людей, різних 
за професією, об єднує спільне бажан
ня — глибоко вивчити ленінську теоре
тичну спадщину, основи політичних та 
економічних знань. Усі набувають нави
ків агітаційно-масової роботи в трудо
вих колективах, учаться правильно орі
єнтуватися в подіях внутрішнього життя 
країни, аналізувати й узагальнювати про
цеси комуністичного будівництва. Вели
кого значення надаю самостійній роботі 
слухачів А добираючи теми рефератів, 
ураховую індизідуальні нахили і здіб
ності кожного гуртківця, рівень освіти 
тощо. Так, наприклад, до теми «Підне
сення сільського господарства — спра
ва всенародна, турбота загальна» ком
сомолка Людмила Залевська в рефераті 
«Роль сільського господарства у прак
тичному здійсненні генеральної лінії 
партії та підвищенні добробуту народу» 
показала зростання виробництва про
дуктів землеробства і тваринництва в 
нашому колгоспі. Інші слухачі виконали 
практичні завдання, що стосуються ста
ну розвитку народного господарства 
району, області, підготували бесіди і 
лекції за матеріалами липневого й лис
топадового (1978 р.) Плєнултів ЦК КіІРС, 
про їх визначну роль у піднесс-нні Сіль
ського господарства. При виконанні 
практичних завдань слухачі користува
лися книгою Л І. Брежнєва «Цілина», 
вносили конкретні пропозиції щодо еко
номії палива, електроенергії і збере
ження техніки.

Підбизаючи підсумки заняття по зга
даній темі, я підкреслив значення со
ціалістичного з/лагання хліборобів і тва- 
риннииіз, постійного використання мо
ральних і матеріальних стимулів, назвав 
прізвища кращих механізаторів. На за
кінчення слухачі подивилися діафільм 
«До високої продуктивності праці в 
сільському господарстві».

«ШУКАЧ» ТА ІНШІ
У цеху покриттів Харків

ського .авіаційного заводу 
імені Ленінського комсомо
лу з’явився вимпел з наїсі- 
£ом «Тут працює студент
ська спеціалізована бригада 
«Шукач».

— Нову форму організа
ції традиційної літньої

практики старшокурсників 
підказав досвід студент
ських будзагопів, — розпо
відає проректор вузу по 
навчальній роботі С. Д. 
Фролов. — Наші спеціалі
зовані бригади також са
мостійно працюють на на
даній підприємством окре
мій ДІЛЬНИЦІ. ЇХ‘ОЧОЛЮЮТЬ

Розвиткові активності слухачів на за
няттях, у їхній самостійній роботі над 
підвищенням ідейно-політичного рівня 
допомегає участь у проведенні єдиного 
політдня в районі. Комсомольці висту
пають із рефератами перед трудівника
ми полів і ферм, на своїх виробничих 
ділянках. Вони широко пропагують тема
тичні положення і практичні висновки 
книг Л. І. Брежнєва «Мала земля», «Від
родження», «Цілина», беруть участь в 
організації і проведенні свят трудової 
слави, зустрічей з ветеранами праці і 
Великої Вітчизняної війни, з народними 
депутатами. Пропагандист, на мою дум
ку, повинен поєднувати різні форми і 
методи навчання та виховання не тільки 
слухачів, а й інших трудівників села.

Я прагну навчити комсомольців са
мостійно працювати над політичною 
книгою, конспектувати її, твори класиків 
марксизму-ленінізму. Великий інтерес у 
слухачів викликають спільні читання, об
говорення і конспектування окремих 
творів К. /Ларкса, Ф. Енгельса, В. І. Ле
ніна.

Розглядаючи кожну тему, різні пи
тання радянського способу життя, про
пагандист повинен підводити своїх слу
хачів до висновку про необхідність умі
ти практично втілювати в життя набуті 
знання, вести наполегливу боротьбу за 
виконання планів і соціалістичних зобо
в’язань, за здійснення ідей і планів Ко
муністичної партії, Радянського уряду. 
І тому більшість слухачів нашого гурт
ка — агітатори і політінформатори.

Навчаючись у гуртку політосвіти, слу
хачі ідейно зростають, свої знання вмі
ло переносять на практику. Так, Олек
сандр Нозгородько, водій автомобіля, 
кавалер ордена «Знак Пошани», соціа
лістичне зобов'язання минулого року 
виконав на 130 процентів, а з завданням 
першого кварталу нинішнього року 
справився до дня яґйборів у Верховну 
Раду СРСР. З хорошими виробничими 
показниками трудяться разом зі своїми 
батьками, брагами, сестрами слухачі 
гуртка Петро і Валентина Тесленки.

Важливе місце я відводжу проведен
ню ленінських відкритих урокіз, планую 
заняття з використанням -наочних і тех
нічних засобів навчання. Так, при про
веденні Ленінських урокіз використо
вую фрагменти з кінофільмів, звуко
записи, репродукції, а на заняттях — 
діапозитиви, діафільми, таблиці. До 
г.ослуг слухачів — телевізор, програвач, 
епідіаскоп, фільмоскоп, кінопроектор 
«Україна» тощо.

На Ленінський урок «По-ленінському, 
по-пзртійному — на дальше піднесення 
сільського господарства» ми запросили 
бригадира тракторної бригади, кавалера 
ордена «Знак Пошани» В. С. Луговсько- 
го, доярку колгоспу М О. Тесленко, на
городжену орденом Трудового Черво
ного Прапора, комбайнера, кавалера 
орденів Леніна і Жовтнево, Революції 
Ф. М. Семенченка. Про спадкоємність 
поколінь говорили у своїх виступах слу
хачі гуртка.

Все це сприяє розвиткові життєвої 
позиції молоді: зокрема, чимало недав
ніх слухачів системи комсомольської 
політосвіти стали членами і кандидата
ми в члени КПРС.

Е. КУЧУГУРА, 
пропагандист гуртка комсомоль
ської політосвіти колгоспу імені 
Чапасва Бобринецького району.

командир і комісар, які од
ночасно виконують обов’яз
ки майстрів. Хлопці в цеху 
не новачки: вони заздале
гідь познайомилися з ко
лективом, пройшли підго
товку па спеціальних кур
сах, вивчили «вузькі місця» 
виробництва.

В. ГАТАШ, 
кор. РАТАУ.

Фоторепортаж

НАПРУЖЕНУ жнивну нору на до 
помогу своїм батькам приходять д 

ти — школярі. Робота в таборі праці 
відпочинку виробничій бригаді, участь 
операції «Зернятко», трудові десант 
вихованців піонерських таборів — 
не відчутна допомога старшим.

''Про табір праці і відпочинку « 
Кіровської середньої школи Долинськ 
го району ми вже писали в попереди 
номерах. Сьогодні про один день 
тя «Юності» розповідає фоторенорта 
нашого громадського кореспондеп 
С. ФЕНЕІІКА.

«Супутник» — це о,т,;ін із 
семи загонів табору праці і 
відпочинку кіровськпх шко
лярів, члени якого працю
ють на молочнотоварній 
фермі № 5. З хорошим на
строєм завжди беруться за 
роботу Люба Надь, Істяііа 
Сердюк, Володимир Мц- 
го.ть, Люба Кунеико, І ома
ра Буганова... Вони старин
но пораються біля корів, 
самі роздають їм корми. А 
тієї хвилини, коли почшше- 
ться доїння, чекають з не
терпінням. Самі вміло під
ключають доїльні апарат, 
уважно слідкуюгь за їх
ньою роботою.

Від кожної групи корів 
юні тваринники надоюють 
щодня по 360 -400 кі.тої ри
мів молока, а Люда Мн.о.іь 
і Тамара Буганова — по 120 
кілограмів.

У хвилини ві (.ночнику за
готівці люблять співати під 
акомпанемент баяна Любії 
Куценко. 1 лініє над селом 
чудова українська пісня. Це 
після трудового дня співа
ють члени загону «Супут
ник», майбутня зміна бать
ків.

ПО МІСЦЯХ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ
ешн

Світловодськ — Краспо- 
рірка. Кілька сотень кіло
метрів лежить між цими 
двома населеними пункта
ми області. Перший із них 
Започатковано чверть сто
ліття тому, Він став окра
сою Кіровоградіцппи, па
м’ятником будівникам Кре
менчуцької гідроелектро
станції, рукотворного моря. 
Другий—засвідчив незлам
ність радянського народу в 
боротьбі з німецько-фа
шистськими окупантами.

Світловодськ — Красно- 
гірка — маршрут автопро
бігу, присвяченого 60-річшо 
бойового загону ВЛКСМ — 
Лепіського комсомолу Ук
раїни.

У складі учасників пробі
гу — художня агітбригада 
«Вогник» Палацу культури 
імені Жовтня кіровоград
ського заводу «Червона 
зірка», ветерани, працівни
ки комсомолу.

...Шістдссятіїкіломстрова 
відстань від Кіровограда, 
де напередодні учасники 

зустрічалися з його меш
канцями, до Новоукраїикп 
пролетіла непомітно. Агіт
бригада під керівництвом 
II. Рпшкова ще раз репети
рувала ювілейну програму, 
ветеран комсомолу ГІ. В. 
Сидяк обдумував наступ
ний свій виступ. Мислепо 
включав до нього нові, ма
ловідомі факти із славетних 
сторінок життя комсомолі! 
Кіровоградіцппи. Керівник 
агітпробігу — заступник за
відуючого відділом пропа
ганди і культурно-масової 
роботи обкому комсомолу 
Б. Ревчуп турбувався про 
агітоформлеиия колони. 
Словом, щоб усе було за 
сценарієм, як і задумано.

Ось і наступна мста на
шої поїздки — спеціалізо
ване господарство «Друж
ба»' в Новоукраїнці. Радо 
вітали тваринники, механі
затори, водії автотранспор
ту учасників агітпробігу. 

Квітами і щирими оплеска
ми зустрічали вони кожен 
виступ «Вогника», цікаву 
розповідь II. В. Сндяка. Го
дина спілкування з місцеви
ми хліборобами закінчила
ся. Після цього я звернувся 
із запитанням до комсо
мольця двадцятих років, 
}часинка Великої Вітчизня
ної війни, ветерана праці 
Петра Васильовича Сндяка. 
Він розповів таке:

— Мої враження від 
участі в автопробігу силь
ні Всюди пашу бригаду зу
стрічають добре, з цікавіс
тю слухають кожен впстхп. 
Де б ми не зустрічалися: на 
заводах, фабриках, у кол
госпах, піонерських табо
рах, — скрізь прнймаюіь 
щиро, слухають дуже уваж
но. Цей похід має велике 
значення у вихованні під
ростаючого покоління. Ад
же ми розповідаємо про 
60 річну історію комсомолу 

України Попереду ще ба
гато поїздок по районах об
ласті. І всюди бріпада, до 
складу якої входять ь ос
новному комсомольці, мо
лоді робітники кіровоград
ського заводу «Червона зір
ка», готова виступати з ве
ликим задоволенням і нат
хненням. Бо цеп агітацій
ний пробіг — іще одна де
монстрація непорушних 
зв язків між робітничим 
класом і трудовим селян
ством, селом і містом. Мені 
особисто найбільше запа
м'яталася зустріч в Олек
сандрії, на центральній 
площі міста. Як ветеранові 
комсомолу, приємно розпо
відати молоді про справи 
комсомольців першого по
коління, тридцятих—соро
кових років. [Цоо нинішня 
молодь брала приклад зі 
своїх старших товаришів 
які пройшли важкий, але 
благородний шлях.

Справжніми уроками 
мужності стала участь в 
агігпробігу і для комсо
мольців - к ул ьта р м і й ці в з
бригади «Вогник». Кожен із 
них молодий робітник, 
учорашній школяр — ді- 
є.нався під час зустрічей 
про багато незабутніх при
кладів комсомольської ге
роїки.

Потім ми побували в 
Добровеличківському, По- 
воархапгельському, Улья
новському, Голова пінсько
му районах.

Автопробіг закінчився. Він 
став для ко/кного учасника 
ще. одним важливим кро
ком в ідейному загартуван
ні. Адже під час пробігу 
було проведено 13 цікавих 
зустрічей із сьогоднішніми 
н майбутніми трудівниками 
області.

А. ШИЛОШИЙ, 
спецкор «Молодого 
комунара».



НІ а знімка х:
«1 іаша рекордсменка» — 

так називають друзі Люду 
Миголь. Адже дівчинка від 
Групи корів, закріпленої за 
Ifeio, надоює більше від ін
ших.

Коли щось незрозуміло, 
коли необхідна порада ко
гось із старших, Лідія Ге- 
расимівиа Череп’яна, до
свідчена доярка, завжди 
Прийде на допомогу.

Жодної події не пропус
тить загонова стіннівка 
«Супутник».

Коли добре попрацюєш, 
кожна добре і відпочити.

ЗУСТРІЧ 
ПОКОЛІНЬ

V Палаці культури імені 
Компанійця відбулася зу
стріч комсомольських ак
тивістів Ленінського району 
М. Кіровограда з ветерана
ми комсомолу і Великої 
Вітчизняної війни М М. За- 
Славським, П. В. Сидяком, 
Р- ■■ Вялих, Л. Б. Зайцевим, 
} І. Мациковим, М. Л. Ко- 
'зоазйченком, Є. Г. Ветро
вою та П. В. Пригуновою. 
Представники старшого по
коління розповіли молоді 
гро ті буремні роки, в яких 
Народжувалась комсомоль
ська організація Єлисавег-

градщини, про наших ком- 
сомольців-земляків, що за
гинули на фронтах Великої 
Вітчизняної, про відроджен
ня міста після війни, із за
хопленням слухали юнаки і 
дівчата спогади колишньої 
партизанки П. В. Пригуно- 
вої. Ті, що виступали, за
кликали молодих своєю по
всякденною працею при
множувати багатство і міць 
нашої Радянської Батьків
щини. Між представниками 
двох поколінь зав’язалася 
жвава розмова.

Секретарі ко/дсомоль- 
ських організацій панчіш
но" і кондитерської фаб
рик, головного підприєм
ства виробничого швейного 
об’єднання подякували ве
теранам за те, що вони й 
сьогодні в сірою, допома
гають виховувати молодь. 
Комсомольські ватажки за
певнили їх у тому, що юна
ки і дівчата Кіровсградщи- 
ни свято берегтимуть бо
йові і трудові традиції бать
ків.

Ветеранам комсомолу і 
Великої Вітчизняної війни 
вручено Почесні грамоти 
ЦК 8ЛКСМ, пам’ятні суве
ніри і квіти.

В. ШКАРУПА, 
другий секретар Ле
нінського райкому ком
сомолу.

ЛІТО ПІОНЕРСЬКЕ

СПОГАДИ
ПРО МАЛУ ЗЕМЛЮ

Нещодавно вихованці пришкільного піонерського 
табору «Дружба» восьмирічки № 7 м. Кіровограда 
зустрілися з ветераном Великої Вітчизняної війни, 
учасницею боїв па Малій землі Оленою Сгпірнд'ошв- 
пою Грицаєнко.

Вона цікаво розповіла дітям про мужність, стій
кість і героїзм радянських воїнів під час визволення 
Новоросійська, про важкі воєнні роки.

На щиру згадку Олена Сньрпдоіпвпа сфотої рафу- 
валася разом з піонерами.

К. СОКОЛОЗА,
вихователька

канікули: 
радість 
І ПРИКРОЩІ

Того літнього дня Іоля 
прокинувся, як завжди, 
рано і з радістю подумав, 
що сьогодні зможе, на
решті, закінчити давно по
чату роботу над діючою 
моделлю ракети. Власне, 
все зже було готове. Зо
ставалося тільки зигото 
вити пальне для двигуна. 
Толя змішав компоненти, 
а коли став розтирати їх, 
сліпуче погум я спалахну
ло під руками, пальці 
пройняв пекучий біль. 
Хлопчик потрапив у лі
карню...

Це лише один приклад 
того, чим може закінчи
тись дозвілля дітей, колі 
поруч немає дорослих, 
котрі допомогли б довгий 
канікулярний день органі
зувати так, щоб вистачило 
часу і на гру, і на відпо
чинок, і на корисну спра
ву. У піонерських таборах 
про це, звісно, подбають 
вихователі, вожаті. Але ж 
чимало хлопчиків і дівча
ток проводять канікули 
вдома.

Ми побували на бага
тьох дитячих майданчиках 
жеків №№ 3, 5, 6, 7, до
моуправління заводу
«Червона зірка». Практич
но жоден із них повністю 
не готовий до роботи. На 
багатьох майданчиках не 
побачиш ні квітів, ні піску 
в пісочницях, ні настіль
них ігор. Натомість тут 
чимало будівельного сміт
тя, як, наприклад, на май
данчику «Трикутник» по
руч дев’ятиповерхового 
житлового будинку, що 
виріс на вулиці Жовтневої 
революції.

Найгірше підготувалися 
до літа в житлово-екс
плуатаційній конторі № 6. 
У день рейду ми завітали 
на центральний спортив
ний майданчик жеку. Він 
знаходиться в затишному 
місці і ще кілька рокіз 
тому виправдував свою 
назву: «спортивне містеч
ко «Маяк». Нині ж ми по-

бачили поламаний інвен
тар і паркан, купи сміття. 
А неподалік—школа № 4, 
де спортивний майданчик 
обладнано зразково. Так 
що працівникам жеку № 6 
по досвід організації ди
тячого дозвілля далеко й 
ходити не треба. Було б 
бажання...

— Ми, звичайно, плану»- 
вали навести тут поря
док, — пояснює старший 
майстер контори Н. С. Со- 
рокіна. — Та не знайшли 
такої фарби, як хотілося

Думали, що поправлять 
справи пізніше, але тут 
приспіли турботи про ре
монт житлового фонду 
І все забулося...

— Може, — цікави
мось, — краще становище 
на інших дитячих і спор
тивних майданчиках? На 
тих, скажімо, що по вули 
ці Київській та на Ьала- 
шівці?

— балашівка далеко, — 
зітхає представник же
ку, — і гам дивитися вза
галі нічого.

Не було наставників 
дітвори і в піонерській 
кімнаті, що по вулиці Ки
ївській, 18. її, до речі, ви
користовують зовсім не за 
призначенням: приміщен
ня здали в оренду.

Швидко промайне ліго, 
і школярі знову сядуть за 
парти. А на перервах між 
уроками вони наперебій 
розповідатимуть одне од
ному про цікавий і зміс
товний відпочинок у піо
нерському таборі, в гурт 
ку технічної творчості, бі.- 
ля річки... Про ЩО Ж Р >3 
кажуть товаришам ті хлог 
чики і дівчатка, які прове
дуть канікули вдома? Про 
розламані гойдалки на 
дитячих майданчиках, чи 
зачинені піонерські кім
нати і підліткові клуби 
при жеках?

Дорослі мають замис
литись над цим.

Рейдова бригада: 
О. МОРОЗОВ — пер
ший секретар Кіров- 
ського райкому ком
сомолу, М. ЛЯШКО— 
начальник інспекції у 
справах неповнолітніх 
Кіровського району, 
К. БОРИСЕВИЧ—гро
мадський кореспон
дент «Молодого ко
мунара».

м. Кіровоград.

---- З стор. ----------
СЛУЖБА СЕРВІСУ

БОРЩ— 
СПРАВА 

ЄІЇРІІОЗІІА
Така вже склалася хибна 

думка, що куховарити мо
же кожен. Почистити кар
топлю, засмажити яєшшо, 
заварити чай. Прості речі, і 
все ж...

Кулінарія — річ дуже 
складна і відповідальна. 
Саме тут, як, мабуть, в 
жодній галузі, падаєтьсй 
особлива увага якості. Брак 
у приготуванні страви — 
цс повис фіаско повара. 
Він не повинен помилятись, 
а тим більше бути неуваж
ним...

Щойно в Кіровограді за
кінчився цікавий і своєрід
ніш конкурс професійної 
майстерності серед молодих 
кухарів, кондитерів і офі
ціантів. Гут враховувалось 
усе: досвід і майстерність, 
кулыура обслуговування .і 
оперативність. Для всіх 
учасників конкурсу цс був 
не тільки серйозний екза
мен, але іі чудова школа 
кулінарного мистецтва. 1

Всі ми дуже хвилювала
ся, адже и жюрі сиділи до
свідчені м а йстр 11 - в у х а р і, 
м.айс іри-копдптерп. мсі рдб- 
тслі, такі як О. Є. Доренко, 
Р. В Ліобарець, Т. І. Гомаз 
та інші.

Конкурс приходив дина
мічно, за чітко встановле
ним регламентом. Офіціаі»- 
III сервірували і оформляли 
столи, брали замовлення, 
демонстрували порядок по
дачі страв тощо. Були між 
і.ими і наші фірмеииі: «Сун 
«Україна», «Закуска бан
кетна», «Паній літній» та 
багато інших.

Хо-і) підкреслити, що цей 
незвичайний, хоч уже і тра
диційніш, герці, молодих 
кулінарів тривав цілий тиж
день. Отож витримати йоіо 
напругу, складні завдання і 
запитання членів жюрі бу
ло иід силу далеко не кож
ному колективу І тому нам 
особливо приємно пі
знатись, що саме наша 
команда міського об'єднан
ня ресторанів зайняла пер
ше місіте. Тим більше, що 
цей конкурс мав на меті 
відібрати претендентів для 
республіканського змаган
ня молодих кулінарів, який 
відбудеться в Києві. Висо
кої оцінки удостоїлась 
бршада кондитерів об'єд
нання ресторанів, яку очо
лює майстер-копдптср Раі- 
са Василівна Любарець. їх
ні вироби відзначаються ви
сокими смаковими якостя
ми, гарним художнім 
оформленням, дотриманням 
технології приготування. 
Кожен вид їхніх виробів 
отримав оцінку «відмінно».

Ней конкурс — не тільки 
стимул у нашій, па перший 
погляд, буденній і прозаїч
ній професії кулінара. Він 
розкриває естетичний бік 
нашої праці. І творчий та
кож.

Н. РОМАНЕЦЬ, 
кухар кіровоградського 
ресторану «Україна».

ПРИРОДА І ТИ

ЛЕСЯ
Від своїх братів і сес

тер це лисеня відрізняло
ся надзвичайною голо
систістю й непосидючіс
тю. Але якщо ця, як вва
жали члени численної ли
сячої сім’ї, суттєва нега
тивна відміна й дратува
ла їх па початку скільки- 
небудь свідомого існуван
ня, то пізніше, коли юні 
білецьківські натуралісти 
на Полтавщині рятували 
лісових мешканців від вес
няної повені, вона віді
грала вирішальну роль у 
долі виводка Малюків —

і першим серед них уже 
згадане лисеня — спочат
ку почули, а невдовзі й 
побачили. Усіх чотирьох 
звірят удалося врятувати, 
а мати їхня загинула в 
затопленій норі.

і 1а той %ас у селі Бі- 
лецківці Кременчуцького 
району перебувала елек
трозварниця езітлоьод- 
ського заводу «Буддс- 
таль» виробничого об <11- 
наїпія «Дпіпроепсргобуд- 
іпдустрія» Тетяна Коліс
ник. Вона умовила юних 
друзів природи віддати їй 
одне із звірят, запевнив
ши, іпо йому буде добре 
у неї В подарунок отри
мала паіїжвавішого, того 
самою.

Додому, в місто Спіт- 
ловодег-к, повернулася із

«сюрпризом». І, як відра
зу з’ясувалося, — досить 
неспокійним: хвилини не 
могла вендіти Леся (так 
назвали лисичку) на од
ному місці.-

Зміна адреси не справи
ла на звірягко майже ні
якого враження: Леся 
швидко освоїлась па квар
тирі. Вподобала постійне 
місце під трюмо, біля ліж
ка хазяйки Завжди гам 
відпочиває від денних пус
тощів, або грається з ко
льоровими кульками, які 
придбала для неї дівчина.

Леся привітна й ласка
ва до гостей.

А. БЕНЦКОВСЬКИЙ, 
учень середньої шко
ли № 2 м. Світловод- 
ська.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ АЕРОПОРТ

Немає потреби перепо
відати сюжет славнозвіс
ної «Енеїди» І. П. Котля
ревського, який так до
тепно перелицював Бер- 
гіліївську поему, що вена 
сприймається як оригі
нальний, самостійний твір 
українського славетного 
письменника. Ще із шкіль
них років нам запам яга- 
лися «парубск моторний» 
троянський князь Еней,__ 
підступна богиня Юнсна, 
громовержець Зевс...

Тим більш було приєм
но з ними 
Кіровограді, 
раїнського 
матичного
М. Л. Кропивницького, де 
вперше п’єсою В. Котляра 
за однойменною поемою 
І. Котляревського почали 
гастролі в нашому місті 
актори Полтавського ук
раїнського музично-дра- 
матйчного театру імені 
*М. В. Гоголя.

Вже з першої сцени ви
става набрала динамічно-

' го, нестримного 
ку. Добродушні 
взяті троянці, 
мстива Юнона. Добро і 
зло. Хто з них перемагає?
І заради чого?

Лейтмотив любові 
рідної землі, високого пат
ріотизму простого народу 
і визначає ідейне спряму
вання всієї вистави. Ре
жисери - постановники — 
народний артист УРСР 
Б. М. Прокопович і заслу
жений артист УРСР В. С. 
Кашперсьний настільки 
вміло побудували мізан
сцени та оформили їх в 
орнамент українського 
фольклору, що впродовж 
усієї вистави на перед
ньому плані виступають 
не боги Олімпу, а звичайні 
земні люди зі своїми зви
чайними болями і радо
щами.

І тут хочеться відзначи
ти гру заслуженого артис
та УРСР В. Попудренка, 
який відтворив образ го
ловного героя—Енея. В ін-

було приєм- 
зустрітися в 
на сцені ук- 
музично-доа- 
теаіру імені

> розвит
ії запо- 

хитра і

ДО

терпретації Владе лена По- 
пудренка троянський
князь Еней — це не тіль
ки гультяй, що «удавсь на 
всее зле проворний», а 
ватажок сміливий, розум
ний, дотепний та благо
родний. Власне кажучи, 
остання риса притаманна 
всім троянцям. Згадаймо 
Низа і евріала, що їх чу
дово зіграли артисти 
В. ААорус і Б. Гслуб, які 
ладні пожертвувати най
дорожчим—власним жит
тям заради високої мети. 
І, мабуть, тут доречно бу
ло б згадати той невели
кий, але едиційно насиче
ний монолог матері Евріа- 
ла, образ яко1 з таким 
хвилюванням і суворою 
стриманістю (як і нале
жить матері героя) роз
крила народна артистка 
УРСР В. М. Кожевникова.

І все ж це феєрична 
комедія, де в гротескному 
плані перемішались боги і 
люди. Де із завзяттям су
часних міщанок спереча
ються /ліж собою богині 
Юнона і Венера (артистка 
Л. О. Незговорова і народ
на артистка УРСР Т. І. Кис
лякова), Зевс (заслужений 
артист УРСР Ю. В. Попов)

виступає як слабохарак
терний, але самолюбивий 
ловелас. Де Сивіла (ар
тист В. П. Бурлаков) чи
мось нагадує своїми реп
ліками скептичного Ме- 
фістсфеля. Де, нарешті, 
Еак, суддя в пеклі (заслу
жений артист УРСР В. Г. 
Реленко), жорстокий і не
вблаганний, здається пе
ред високим прагненням і 
залізною волею Енея. До 
речі, дуже емоційно під
силює цей епізод кобзар 
(народний артист УРСР 
Б. І. Конопацький).

Сміх. Він супроводив 
усю виставу від першої 
картини і до фіналу. І тре
ба віддати належне на
шим гостям, що поряд із 
саркастичними замальов
ками (особливо це відчу
вається в сцені «Пекла») 
вони змогли органічно й 
контрастно в/донтувати 
поетичні епізоди. І тому 
так урочисто й мужньо 
прозвучали в глибокій ти
ші залу для глядачів сло
ва Енея — Попудренка:

Любов к ОТЧІЇ-ТНІ
де ге роїть, 

Там вража сила
не устоїть.

Там грудь сильніша 
од гармат!

Своєрідно й талановито 
розкрили образи своїх 
героїв: Дідони — заслу
жена артистка УРСР В. О. 
Волкова, Туряа, князя вій-

ни,—артист В. Л. ААироно- 
вич, Латина, царя, 
служений артист УРСР 
В. П. Мірошниченко, Ама
ти, його дружини, — ар
тистка Т. А. Шапошнико
ва, Лависі, царівни, — ар
тистка Н. В. Биндюг, мо
лодої богині — артистка 
М. Д. Іванова, Еола, стар
шого над вітрами^ — ар
тист В. Ф. Поліцар.

У виставі сміються царі 
і воїни, сміються хлопці і 
дівчата. Сміються бої и, 
але їм... не смішно. І на
віть сам Юпітер признає
ться, що його менші «но- 
ЛСГИ» уподібнились ЗЕИ- 
чайнісіньким гультіпакам 
і рліткарям. Особливо це 
виразно відчувається в 
сцені «На Олімпі», де Зевс 
погрожує всіх богів і бо
гинь поспихати на землю.

Важко уявити «Енєїду» 
полтавчан без музичного 
супроводу (музику напи
сав композитор О. Білаш), 
а також без елементів хо
реографі". Ось чому на
останку тепле слово хо
четься сказати на адресу 
диригента оркестру за
служеного артиста УРСР 
І. Л. Рауха, хормейстера, 
заслуженого артиста УРСР 
В. К. Єфремова, ба
летмейстера С. С. Кова- 
левського та звукоре- 
жисера Л. А. Сорокіна.

Вистава не рчз перери
валася дружними оплес
ками глядачів. Свої гаст
ролі в Кіровограді пол
тавчани почали успішно. 
Бід щирого серця хоче
ться побажати їм і такого 
ж завершення.

В. ГОНЧАРЕНКО.

ТЕРМІНОВО ЗАПРОШУЄ

мийниць літаків, 
слюсарів, 
авіамсхаиіків, 
вантажників, 
електрогазозварників, 
водіїв категорій «О і

«Д»,
заправників літаків,

ZT--------- ------------- 1
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НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ, І)

І
мулярів, 
малярів.
Звергатися па адресу: 

г.і. Кіровоград, аеропорт цгі- 
цільної авіації. їхати авто? 
бусом № 5 і тролейбусами 
№№ 2, -І і 6 до зупинки 
«Аеропорт».

адміністрація.

КАПІТАНІВСЬКЕ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 10

Фото В. ГРИБА.

ФУТБОЛ

ЗНІМНУ:
З ВИ- 
«ЕИК- 
ВНКО- 

ЛРГИС-

СЦЕНЛ 
СТАВИ 
ЇДА» У
HAH1JI ............_
ТІ В ПОЛТАВ
СЬКОГО УКРА
ЇНСЬКОГО МУ- 
ЗІІЧНО-ДРЛМА- 

АТЛТИЧНОГО ТЕ
АТРУ.

VII СПАРТАКІАДА 
УРСР

ви-

Безпосередня 
причетність

На фінішну пряму
йшла VII літня Спарта
кіада України, через кіль
ка днів змаганнями 
стрільців у Львові завер
шиться багатоденний
спартакіадний марафон. У 
Доненьку закінчилися
старти легкоатлетів.

Другий день жіночої 
програми. На півторакіло- 
мстровій дистанції склад 
забігу був луже сильним. 
Пого переможниця Любов 
Смолка з Київської облас
ті показала другий ре
зультат за всю історію ук
раїнської легкої атле лі
ки—4 хвилини 02 секунди, 
викопавшії норматив май
стра спорту міжнародною 
класу. На пій дистанції 
дев’ять спортсменок по
сягли нормативу майстра 
спорту, три з них — упер
ше. Серед них — і наша

землячка кандидат у май
стри спорту Ольга Демеха 
з Олександрії. На фініші 
вона була сьомою (4 хви
лини 15,1 секунди). З хо
рошим настроєм поверну
лася додому з Доненька і 
її подруга по команді, 
кандидат .у майстри спор
ту Любов Савелко-Ручка 
з Кіровограда. її час у 
фіналі бігу па 800 метрів 
— 2 хвилини 03,2 секунди. 
Це п’ята сходинка і нор
ма майстра спорту А пер
шою тут< була майстер 
спорту міжнародного кла
су донпечаика Ольга Вах
рушева — 1 хвилина 58,4 
секунди.

Обидві паші спортсмен
ки встановили нові ре
корди області, а Савсньо- 
Ручка стала рекордсмен- 

.кою Центральної ради 
товариства «Авангард». 
Старе досягнення нале
жало олімпійській чемпі
онці, заслуженому м. й- 
строві спорту < РСР Люд
милі Лисенко з Дніпро
петровська, яке вона і’о- 
-казала дев’ятнадцять ро
ків тому. Дсмеху і Са- 
вевко-Ручку тренують 
М. Є. /Ксребятьев та В. К- 
Івансць («Авангард»).

Вклад легкоатлетів у 
залікову копилку Кірово- 
граднінни — 135,5 очка 
(мається на увазі участь 
у спартакіадних поєдин
ках різних рангів).

„ЯТРАНЬ“- 
„СУПУТНИК“-3:1

Наближається дс> завер
шення перше коло чемпіо
нату України з футболу 

, серед команд колективів 
фізкультури. Передостан
ній матч у третій зоні «Ят- 
рань» (завод друкарських 
машинок) виграла на ста
діоні «Зірка» у полтав
ського «Супутника» з ра
хунком 3:1. Вона забила в 
чужі ворота десять м’ячів, 
стільки ж пропустила у

перебуває у провід
ній п’ятірці своєї зони. 
Очолює її кіровоградський 
«Радист». У нього 12 очок. 
У Києві він переміг (2:1) 
футболістів «Більшовика». 

Знам’янський «Локомо
тив» і олександрійськии 
«Шахтар», які грають у 
четвертій зоні, також були 
на еисоті. Залізничники з 
мінімальним рахунком 
(10) узяли гору над «Ко
лосом» із Золочева Хар
ківської області, а гірники 
у Піснівці, що на Ки.ощитб, 
забили у ворота місцевого 
♦ Рубіна» три м’ячі, у свої 
ж пропустили лише один.

Наступний тур — 7 ли і- 
ня.

В. ТВЕРДОСТУП.

СПОРТИВНИЙ ЛИПЕНЬ
ЗМАГАННЯ МІСЯЦЯ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ 
СПОРТСМЕНИ КІРОЕОГРАДЩИНИ

5— 8—Всссою.'ннй турнір па приз імені Г. І. Пет-
ровсркоґо з боротьби дзю-до (Дніпропет
ровськ).

6— 10—Фін.-лі ні змагання з кульової стрільби за
програмою VII Спартакіади УРСР (Львів).

10—15 — Республіканський футбольний турнір серед 
школярів (6—7 класи) — зови.

10-29— Чемпіонат УРСР з міжнародних шашок 
(Харків).

14 — 15— Кубок області зі спортивної гімнастики 
'«Надія», другий тур (Кіровоград).

11 — 15 — Першість обласної ради ДСТ «Колос» се
ред юнаків з веслування на байдарках і ка
ное (ІІовоархапгельськ).

20- 22Особиста першість обласної ради ДСТ 
«Колос» серед юнаків зі стендової стрільби 
('Кіровоград).

20 -24 — Ііерп.ісіь УРСР серед юніорів і юнаків із 
шосейних велогонок (Житомир).

27—30—Першість області з городошного спорту 
(Гайворон).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК. 1 
Заклад готує для цукрової промисловості кваліфіко-* 

ваних робітників таких спеціальностей: **
зі строком навчання 2 роки — набирач дифузійних 

ножів — електрозварник, апаратник дифузії столяр,
апаратчик-мс.лгр, апаратник випарювання муляр, апа
ратник варіння цукру — слюсар, оператор центрифуг • 
токар по металу (приймають юнаків . дівчат віком не 
/лолодше 15 років, які закінчили 8, 9, 10 класів, без 
вступних екзаменів, а до групи електрозварників ві
ком із 16 років);

зі строком навчання 1 рік — слюсар контрольно-ви- 
мірюєельних приладів та автоматики, електромонтер 
(приймають юнаків і дівчат, що закінчили 10 класів).

Учнів забезпечують безплатним триразовим харчуванг 
ням, одягом, взуттям, комплектом постільної білизни, 
їм виплачують стипендію в розміоі 30 карбованців на 
місяць, а тим, що мають відмінні оцінки з усіх предме
тів, розмір стипендії підвищують на 25 процентів. Під 
мас виробничої практики учням виплачують 33 проценти 
від заробленого.

Учнів із числа вихованців дитячих будинків, си
ріт і дітей інвалідів Вітчизняної війни І і II груп забез
печують безплатним харчуванням, обмундируванням, 
спецодягом.

Гурюжиток надають у першу чергу сиротам і дітям 
інвалідів Вітчизняної війни та праці.

Вступники подают» заяву на ім’я диргктора із зазна
ченням вибраної спеціальності, свідоцтво або атестат 
про освіту паспорт або свідоцтво про народження (як
що не минуло 16 років), довідку з місця проживання 
із зазначенням складу сім’ї, довідку про стан здоров я 
(форма № 286) і шість фотокарток розміром 3X4 см.-^.

Усі вступники проходять співбесіду з членами прий
мальної комісії. Приїзд на співбесіду буде вказано у 
низоеі або при подачі документів.

При училищі працюють заочна й вечірня школи. 
По’-аток занять з 1 вересня.
Адреса училища: с. Кап танівиа Носомиргородського 

району Кірсесградсьі-ої області, МИТУ № 10.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
РУДОУПРАВЛІННЮ

потрібні на постійну роботу
електрослюсарі,
токарі,
машиністи екскаваторів,
головний бухгалтер промислового підприємства, 
начальник планового відділу.
Одинаків забезпечують гуртожитком, бухгалтера і на

чальника планового відділу — квартирою.

Звертатися на адресу: с. Катеринівка, рудоуправлін
ня, відділ кадрів. Телефон 6-33-26.

-

ТЕРМІНОВО ЗАПРОШУЄМО в Кіровоград-* 
ське ремонтно-будівельне управління Гїо- 
дольськргмтресту для роботи на будІЕНИцда 
цеху Олександрійського заводу продтоварів 

виконроба (оклад — 175 крб.),
майстра (165 кпб.),
мулярів (150 — 180 крб.).
Івоюролнім робітникам сплямують командировочні 

питратп, їх забезпечують щоденним одноразовим без
платним харчуванням.

Звертатися на адреси: 316050. м. Кіровоград, пул. Тс- 
решковоі. 182. їхати автобусами №№ щ і 34 до зупинки 
«Меблевий комбінат»; 317900, м. Олександрія завод 
продтоварів. ’

Ззм. 406. АДМІНІСТРАЦІЯ, '

7 і 8 липня цього року 
адміністрація ВОЙНІВСЬКО- 
ІО ДИТЯЧОГО БУДИНКУ 
імені Фрунзе Олександрій
ського району влаштовує 
зустріч вихованців усіх піс
лявоєнних років.

Дорогі друзі! Приїздіть у 
дитячий будинок, де прохо
дило колись ваше діітин-

ство. Разом згадаємо, як 
жилося, як училось, як нра- 
нювалося. Довідаємось, У 
кого як простелилися жит
тєві дороги, • і

Приїздіть, друзі, обо- 
в’язково!

ДИРЕКЦІЯ- ’
Зам. 601.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша!адреса] 316050, МСП,

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

відділ листів 1 масопої роботи, відділ 
пропаганди — 2-45 36: відповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді _
2-46-07; відділ комсомольського життя, 
відділ військово патріотичного вихо
вання та спорту _ 2-45-35; фотолабо- 

— -«-чо-65; нічна редакція — 
•5~ «^«5«

Друкарня і/лені Г. М. Димитрова 
видавництва *?*

«Кіровоградська правда» 
,- Кіровоградського обно/лу 

Компартії України.
м. Кіровоград, вуя, Гпінки, 2.

БК 32131. Обсяг 0,5 друк. лрк. "'ЛС,,С °"97- 3«м..№М0. Тнрвт IMJ S0O.
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