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ОРГАН КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ

ПЕРША КОЛОНКА

Бригадний колектив
і Практика соціалістичного будівництва в Країні Рад 

ще і ще раз переконливо підтвердила пророчі слова 
В. І. Леніна: «щоб свідомий робітник відчував себе не 
тільки господарем на своєму заводі, а й представником 
країни, щоб він відчував на собі відповідальність». І сьо
годні ми з гордістю можемо констатувати: одним із най
визначніших досягнень нашого соціалістичного співжит
тя є трудовий колектив — як первинний осередок, як од
на з основ суспільного ладу Союзу РСР.

«Трудоиі колективи, — записано в Конституції СРСР, — 
беруть участь о обговоренні і вирішенні державних і гро- 
гладських справ, у плануванні виробництва і соціального 
розвитку, о підготовці і розстановці кадрів, в обговорен
ні і вирішенні питань управління підприємствами й уста
новами, поліпшення умов праці і побуту, використання 
коштів. призначених для розвитку виробництва, а також 
на соціально-культурні заходи і матеріальне заохочен
ня».

Нині, коли країна впевнено прокладає маршрути за
вершального року десятої п’ятирічки, готується гідно 
зустріти XXVI з’їзд КПРС. дедалі більшає потік рапор
тів про виконання трудовими колективами ювілейних со
ціалістичних зобов’язань.

Поріеняно недавно такий рапорт надійшов від КМК 
Анатолія Малохатька з кіровоградського заводу радіови- 
робів. А нині, у відповідь на постанову червневого 
»1980 р.) Пленуму ЦК КПРС «Про скликання чергового 
jjXVI з'їзду КПРС», боигада зобов'язалася виконати до 
дня відкриття з’їзду квартальний план 1981 року.

Що принесло успіх цій бригаді? Звичайно, висока 
професійна досконалість, пошук резервів виробництва, 
прагнення краще, продуктивніше використовувати тех
ніку, матеріали, прагнення оволодіти суміжними специ
альностями. Ллє важливе й інше, притаманне саме 
бригадному колективові. — робота на один наряд єднає 
людей, сприяє розвиткові товариської взаємодопомоги, 
найповніше розкриває можливості кожного. Одним сло
вом справжня бригада—це моноліт однодумців, а робо
та в ній приносить моральне задоволення і радість.

Серед тисяч бригад, іцо працюють у всіх сферах на
родногосподарського виробництва області, — значна 
частина комсомольсько-молодіжних. Переважна біль
шість із них, показуючи зразки ударної праці, стала 
прекрасною школою трудового й громадянського мужнін
ня юнаків і дівчат. Такими с комсомольсько-молодіжні 
колективи О. Попова (кіровоградський завод «Червона 
Зірка»). В. Шестопала (шахта «Ссітлопільська» сиробни- 
чего об’єднання сОленсандріявугілля»). А. Трюхана (рад
госп- «П’ятихатєький» Петрівського району). М. Петрова 
(СвітЛоводський завод чистих мєтзліе), Н. Скляренко (ма
газин «Оксана» Кіровоградського міськпромторгу) та ба
гато інших.

З цих позицій особливо зрима полі, КМК у вихованні 
трудової зміни — випускників ІІТУ й шкіл. Ось прос
тий приклад. 1977 року комуніст Є. М. Нсскорожпя з 
комбінату «Кіровєградважбуд» сформувала з випуск
ниць ПТУ комсомольсько-молодіжну бригаду штукату
рів. І невдовзі колектив примусив заговорити про себе 
на новішії голос: дівчата не раз ставали переможцями 
соціалістичного змагання як на комбінаті, так і в райо
ні, місті. Нині ней КАЇК — на ударному марші десятої 
п'ятирічки. Саме тут, у бригаді, дівчата легко н швидко 
закріпили на практиці набуті в училищі знання. Саме 
тут еони зросли ідейно, набули громадянської зрілоєїі, 
робітничої принциповості, відчули особисту відповідаль
ність за доручену справу.

Все це зайвий раз перенонує в тім, що створення но
вих комсомольсько-молодіжних бригад у найважливіших 
галузях народного господарства — один Із шляхів під
вищення продуктивності праці, кращої організації ви
робництва. Життєдайна сила бригадних нолективів ви
являється І в тимчасових масових народногосполарськзх 
кампаніях. Цінним, з цієї точки зору, є досвід гайворон- 
ських, голованіг.сьних, новомиргороцсьних та інших мо
лодіжних нормодобупних бригад, які в несприятливі для 
сільського господарства щодо погоди дні дружно всту
пають у бій за міцну кормову базу тваринництва. Ви
щим виявом громадянської зрілості, моральної єдності 
цих колективів с те, що багато з них складається з юна- 
ніи і дівчат, безпосередньо не зайнятих у сільськогоспо
дарському виробництві.

Досвід цих кормодобувних бриіад. а також досвід 
ІКМК, що в минулі роки успішно працювали па жнивах, 
треба сміливіше використовувати нині — напередодні 
Жііив-80. Але при цьому райкомам, міськкомам комсо
молу треба загждп пам’ятати, що звести молодих лю
дей у бригаду — це лише початок. Та й він, цей поча
ток, можливий лише тоді, коли готувалися до нього за
здалегідь, коли вже проведено копітку попередню робо
ту, враховуючи при цьому інтереси виробництва і людей.

Формалізм же, викликаний потребою «галочки», як 
правило, не тільки спричиняє розпад КМК, а в — що 
■найстрашніше! — зводить нанівець виховну роботу, під
риває віру в ефективність колективної праці. Пам’ятати 
про це, не допускати цьою — обов’язок комітетів ком
сомолу.

Бригадний колектив... Немає ніякого сумніву в тім. 
що саме в ньому важливе поле боротьби за підвищення 
предуиніююсн праці і громадської активності людей, 
М(О розвиток бригадних форм праці й падалі сприятиме 
■мдоваїнпо юнаків і дівчат.

XXVI З’ЇЗДУ КПРС-ГІДНУ ЗУСТРІЧІ
КОМСОМОЛЬЦІ, ВСІ ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА ОБЛАСТІ! ГАРЯЧЕ СПРИЙНЯЛИ ВИСНОВКИ 
І ПОЛОЖЕННЯ ЧЕРВНЕВОГО (1980 р) ПЛЕНУМУ ЦК КПРС, ДОПОВІДЬ ТОВАРИША Л. І. БРЕЖ
НЄВА НА ПЛЕНУМІ, ПОСТАНОВУ ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВОГО XXVI З’ЇЗДУ КПРС.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ПОЛЕ

ВИРІШАЛЬНИЙ ЕТАП
...Віктор Магвієнко 

щасливий. Bin, механіза
тор колгоспу «Мир», по
їде на Олімиіаду-ИО за пу
тівкою, яку одержав за пе
ремогу в минулорічному 
соціалістичному змаганні 
молодих жниварів району. 
Тоді комбайном СК-5 очо
люваний ним екіпаж намо
лотив вісім тисяч центнерів 
хліба. Суперництво за по
чесну нагороду вів двад- 
цягь один КОМСОМОЛЬЦІ. 1(0- 
молодіжпйй екіпаж. Вона 
повністю виправдали свій 
статус, оскільки показа ні 
хорошу роботу. Тому, го
туючись до жнив ниніш
ніх. пайком ЛКСМУ. комі
тети комсомолу госпо
дарств. підприємств, уста
нов. молоді трудівники 
яких братимуть участь у 
збиральних роботах, узяли 
курс на створення нових, 
на збільшення їх кількос
ті. Л також на досягнення 
високої ефективності і 
якості їхньої роботи. Цьо
го. до речі, вймаїає по
станова ЦК ЛКСМ України 
«Про завдання комсомоль
ських організацій респуб
ліки по забезпеченню ак
тивної участі комсомольців 
і молоді в збиранні вро
жаю. заготівлі сільськогос
подарських продуктів і 
кормів v ГЭВ0 році». Отже, 
ми магмо ясний дорого
вказ. Якщо ж говорити 
про те. шо вже зроблено 
на порозі вирішальною 
етапу боротьби за врожай
— збирання, то наведу 
кілька цифр. Па сьогодні 
в районі створено 23 ком
сомольсько - молодіжних 
комбайнових екіпажі, по
над 80 автомобільних. 30 
тракторних I 10 жатковпх.

Відомо, що форма і зміст 
якоїсь речі невід’ємні, ПО 
впині бути в єдиному ком
плексі, взаємодоповнювати 
одне одного. Щодо иідю- 
товкн до жнив, то «рорма
— це справна техніка, 
створення КМК. А зміст — 
комплекс заходів по забез
печенню успіху па збиран
ні, організації дійового со
ціалістичного змагавші.

До згаданого комплексу вві
йшла й створення район
ного штабу, в його складі
— представники районно
го й місцевих комітетів 
комсомолу. управління 
сільського господарства, 
народного контролю. Ми 
завчасно провели рейд 
* Комсомольського прожек
тора» но готовності техні
ки до збиральної кампанії. 
Приємно відзначити, що 
вся вона повністю готона. 
Па черзі — рейд «Від поля 
до току та елеватора» Но
го учасники мають на ме
ті перевірити стан доріг, 
господарства хлібоприй
мальних пунктів, щоб за
здалегідь запобігти втра
там зерна.

Якщо ж говорити про за
ходи морального й матері
ального стимулювання, то 
нони у нас. як і в інших 
районах, традиційні: пере
хідні вимпели, гротові ви
нагороди, занесення до 
Книги потаил районної 
ко м со мол ьс ь кої о р га н І: •. і - 
ЦІЇ, туристські путівки ТО
ЩО. їх виборювали зде
більшого комбайнери, во
дії автотранспорту жатка
рі 3 поли зору випадали 
(а значить, фактично не 
орали участі у змаганні) 
механізатори. зайняті на 
транспорту ванні пожнив- 
нпх решток. Щоб стимулю
вати їхню роботу, ми за-

проваднли приз трактори
стові. який перевезе най
більше соломи від комбай
на до місця призначення. 
Якщо раніше підбивали 
підсумки щодня, то тепер 
підбиватимемо через дна 
на третій.

Хороші види на врожай 
у колгоспі імені Леніна. 
Добре розуміючи вагу зав
дань. які треба буде виио- 
И'іти. правління господар
ства. партком, комітет 
комсомолу па чолі з В. Го- 
ріїшм намітили заходи.

Світлсьодський завод 
чистих металів одним з 
перших в області систу- 
пив з почином широко 
розгорнути соціалістичне 
змагання за дострокове 
винонання завдань деся
тої п’ятирічни. «П’ятиріч
ні ефективності і якості 

ентузіазм і тсорчість 
молодих!» — під таким 
девізом розгорнули су
перництво юнани й дів- 
чата підприємства.

SO робітників заводу 
□же виконали свої осо
бисті п'ятирічні плани, а 
увесь колектив зобов’я- 
засся завершити завдан
ня п’ятирічки ео Дня 
Конституції СРСР.

На знімку: апарат
ник комсомолець блен- 
санхр ФОКАСІЙ. Нині на 
його робочо'-v календарі 
вересень 1982 рсну, вся 
гиі отовпена ним продук
ція пвинмасться з оцін
кою «відмінно».

спрямовані на успішне 
проведення жнивної кам
панії. Тут 1 постійний кон
троль штабу «КП», I усний 
хіурнал «ІКнпвн — вінець 
праці хлібороба», що вхо
дить до програми культар
мійців місцевого Будинку 
культури. Комплекс пи
тань, розроблених у кол
госпі імені Леніна, взято 
за взірець. Незабаром на 
базі господарства проведе
мо с.емінар-нараду пр«д- 
ста вн икі в комсомолье ьких 
організацій, членів КМК, 
вони обміняються досві
дом. Досвідом, який знадо
биться v жнива.

Днями комсомольці, всі 
юнани й дівчата району 
гаряче сприйняли постано
ву Пленуму ЦК КПРС про 
скликання XXVI з’їзду на
шої партії, доповідь на 
Пленумі товариша Л. І. 
Брежнєва. «Максимум
енергії — і це варто під
креслити — треба доклас
ти до того, щоб успішно 
виконати і перевиконати 
план завершального року 
десятої п’ятирічки». — го
вориться в доповіді Леоні
да Ілліча. І далі: «Тут. зро
зуміло. повинно відіграти 
свою роль соціалістичне 
змагання на честь з’їзду».

Добре розуміючи ЦС, 
райком комсомолу район
на комсомольська органі
зація пппі докладають 
у-їх зусиль, щоб ювілейну 
п’ятирічну завершити по- 
удаї Сіаму. по-комсомоль- 
СЬКН Тому ЩОДИЛ З КОМ- 
с«>'..9льі ькнх організацій 
ми бдержусмц повідомлен
ня: -До вирішального ета
ну боротьби за врожай го
тові».

С. МАРТИНЮК, 
перший секретар Ма- 
лсвксківського райко
му комсомолу.

На сесії
ерховної

МОСКВА. (ТАРС). 24 
червня у Великому Кремлів
ському Палаці почала робо
ту третя сесія Верховної 
Радії СРСР десятою скли
кання.

Об 11 годині ранку від
крилося спільне засідання 
Ради Сою (у і Ради Націо
нальностей.

Бурхливими тривалими 
оплесками зустріли денута- 
і» і госіі товаришів Л. I- 
Брежнєва, Ю. В. Андронова, 
В. В. Гришина, А. А. Громн- 
ко, А. П. Кирмленка. О. М.

Рар СРЄР
Косипна, Д. А. Кунаева. 
А. Я. Пельше, Г. В. Рома
нова, М. А. Суслова, № С. 
Тихонова, Д Ф Ус; инов.. 
К. У. Чернений. В. В. Щс-р- 
бнцькего, Г. А. Алиева 
М. С Горбачева. П. Н. ;1<- 
янчева, В. В. Кузнецов;; 
П. М. Мгшерова. Б. И. Ь«-- 
номарьева, Ш Р. Рашидо
ва, М. С. Со.юменцсва, Е. А 
Шеварднадзе, I. В. Калио- 
нова, В. I. Долгих, М. В 
Зимянша, К. В Русакова.

(Закжчснвя на 2-й стер).

ТЕЛЕГРАМА Б НОМЕР

Ми, члени комсомольсько-молодіжного иелеятяву <■ 
«Зигзаг» імені 60-річчя ВЛКСМ Олександрійської 
фабрики діаграмних паперів одностайно схвалюємо ’• 
рішення червневого (1980 р.) Пленуму ЦК КЯРС, ! 
виступ на ньому товариша Л. І. Брежнєва. Яи і всі • 
радянські трудівники, ми включаємось у змагання на ; 
честь XXVI з’їзду Комуністичної партії Радянською • 
Союзу і беремо підвищені соціалістичні зобов’язання.

Нині наш колектив працює в рахунок березі:» на- • 
стугіного року. До початку партійного форуму плану- • 
ємо виконані завдання 1981-ю, зекономити до 23 ■ 
лютою 12,5 тонни паперу на суму 7875 карбованців. • 
Зобов’язуємось випускати продукцію тільки вашої ’ 
катеюрії якості.

Виконання цих зобов’язань буде нашим трудовим і 
дарунком XXVI з’їздові КПРС.

РЕЗОНАНС

ПРАЦЮ В ДПР ПЕРЕКУЄШ
Рішення червневого 

Пленуму ЦК КПРС, допо
віді на ньому Генераль
ного секретаря ЦК КПРС 
Л. І. Брежнєва і міністра 
закордонних справ СРСР 
А. А. Громико нині пере
бувають у центрі уваги 
есіх радянських людей, І 
зокрема молоді. В них — 
глибокий марнсистсько- 
ленінський аналіз сучас
ної обстановки, намічено 
конкретні заходи зміц
нення миру Е усьому сві
ті.

Позавчора в нашій 
комсомольській організа
ції відбулися комсомогь- 
кі збори, на яких ми по- 
діловому, з почуттям ве
ликої відповідальності 
обговорювали рішення 
партії. Мова йшла про 
те, що імперіалізм хоче 
загальмувати об’єктив
ний процес оновлення 
світу, посилює генну оз
броєнь. розв’язує прово
кації проти соціалістич
них та інших незалежних 
держав.

Про гнівне засудження 
політики імперіалістич
них ніл Заходу і про сесю 
готовність аахищат и
мир сназали у своїх ви
ступах секретар момсс- 
рольської організації під
приємства Дмитро Недо- 
пас, комсомольці Володи
мир Дьяков. Микола То
кар, Сергій Бєбнх.

«Перекувати працю в 
мир!» — під танииі деві
зом преходили збори. 8 
зрозуміти це не важно, 
адже чим самовідданіше 
іян будемо трудитися, 
тим сильнішою буде на
ша Батьківщина, тим ус
пішнішою буде наша 
боротьба за мир.

У рішенні Пленуму ЦК 
КПРС «Про міжнародне 
становище і зовнішню 
політику Радянського 
Союзу» відзначається: ос
новою успіху в міжна
родній діяльності партії 
І уряду є непорушний 
союз робітничого класу, 
колгоспного селянства та 
інтелігенції. Ще одним 
підтвердженням цього 
стало рішення наших 
зборів про подання допо
моги колгоспам району 
в заготівлі- кормів для 
громадської худоби. Свя
то радянської молоді ми 
проведемо в праці. В цей 
день наносимо 368 цент
нерів маси різнотрав'я 
А всього з печатку черв 
ня ми вже заготовили 1* 
тонн цінних кормів.

Є. НЕЙМАМ, 
рсбітнин Нееомнр- 
горсдськогс ?ета- 
ігргнспертнсгс під
приємств*
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нового сорту «ранньостиглий» члени учнівської виробничої 
Фото I. КОРЗУНА.

(Закінчення. 
Поч. на 1-й стор.).

Депутати одноголосно зах 
твердили порядок денний. 
Сесія обговорить проект За
кону СРСР про основні пов
новаження крайових, облас
них Рад народних депутатів, 
Рад народних депутатів ав
тономних областей і авто
номних округів, просісти За
кону СРСР'про охорону ат
мосферного повітря і Зако
ну СРСР про охорону і ви
користання тваринного сві
ту та інші питання.

З доповіддю «Про про
ект Закону СРСР про ос
новні повноваження крайо
вих, обласних Рад народ
них депутатів, Рад народ
них депутатів автономних 
областей і автономних окру
гів» виступив перший за
ступник Голови Президії 
Верховної Ради СРСР В. В. 
Іхузнсцов.

Доповідач підкреслив, що 
комуністи, всі радянські лю
ди з величезним піднесен
ням сприйняли підсумки 
Пленуму ЦК КПРС, який 
відбувся напередодні сесії, 
Доповідь товариша Л. 1. 
Брежнєва 
прийняту 
постанову 
чергового 
КПРС.

За роки, 
ля XXV з’їзду партії, від
значив далі доповідач, про
ведено величезну роботу в 
галузі державною будівниц
тва розвитку соціалістам-’ 
мої демократії, широкого 
залучення трудящих до уп
равління справами суспіль
ства і держави.

Внесений на обговорення 
депутатів проект закону є 
істотною частішою тих за
ходів, які були передбачені 
рішеннями

на Пленумі і 
по цій доповіді 

про скликання 
XXVI з’їзду

XXV з’їзду

* *
(ТАРС). 25МОСКВА

червня у Великому Крем
лівському Палаці закінчила 
роботу третя сесія Верхов
ної Ради десятого скликан
ня.

Напередодні на розділь
них засіданнях палат завер
шилися дебати в питанні 
про проект Закону СРСР 
про основні повноваження 
крайових, обласних Рад на
родних депутатів, Рад на
родних депутатів автоном
них областей і автономних 
округів.

На другому спільному за
сіданні Ради Союзу і Ради 
Національностей вранці 25 
червня депутати одноголос
но прийняли Закон СРСР 
про основні повноваження 
крайових, обласних Рад на
родних депутатів, Рад на
родних депутатів автоном
них областей і автономних 
округів і постанову Верхоа- 
иої Ради СРСР про поря
док введення в дію цього 
Закону.

Потім 
проекти 
охорону 
вітря і Закону СРСР 
^хорону і використання тва
ринного світу виступив го
лова комісії по охороні при
роди і раціональному вико
ристанню природних ресур
сів Ради Союзу депутат 
М’.-С. І. Умаханов. Ленінські 
ідеї охорони природи і мак
симально ефективного, ха
зяйського використання її 
багатств, відзначив допові
дач, знаходять реальне ви
дения в політиці Комуніс
тичної партії, в діяльності 
Радянської держави. Най
повніше принципи соціалі
стичного ставлення до при
роди виражені в новій Кон
ституції СРСР, яка проголо
сила, що в інтересах ниніш
нього і майбутніх поколінь 
в СРСР вживається необхід
них заходів для охорони і 
уауково обгрунтованого, 
раціонального використан
ня землі, її надр, водних

з доповіддю про 
Закону СРСР про 
атмосферного по- 

про

КПРС по розвитку соціаліс
тичної державності.

У проекті чітко визначено 
основні напрями, по яких 
повинно йти дальше вдоско
налення діяльності Рад. Го
ловним з цих напрямів є по
силення ролі Рад у розвит
ку економіки. Правові нор
ми, які пропонується вклю
чити до нового закону, да
ють ще більший простір для
ініціативи місцевих Рад. 
Ряд статей проекту закону 
присвячений завданням Рад 
у здійсненні аграрної полі
тики партії, у розв’язанні 
вузлових проблем розвитку 
сільськогосподарського ви
робництва.

Проект закону передба
чає, що Ради розробляють 
у складі планів економічно
го і соціального розвитку 
краю, області й округу 
зведені розділи по всьому 
комплексу заходів, які сто
суються соціального розвит
ку-

У проекті закону гово
риться також про організа
цію роботи, форми і методи 
діяльності крайових, облас
них і окружних Рад. У ньо
му послідовно реалізуються 
демократичні прииціїпн ді
яльності Рад. Вона будуєть
ся на основі колективного, 
вільного і ділового обгово
рення та вирішення питань, 
гласноегі, широкого залу
чення громадян до справи 
у правління державою.

На нинішній 
лягає велика 
пість —’ бути

склад Рад 
відіювідаль-1 

активними 
провідниками політики пар
тії і в період підготовки до 
XXVI з’їзду, а потім і в пе
ріод реалізації його рішень.

Па роздільних засіданнях 
палат, відбулися дебати в 
першому питанні порядку 
денною .

рослинного і тва- 
світу, для збера- 

чистоті атмосфер-

ресурсіа, 
ринного 
ження в 
ного повітря.

Доповідач охарактеризу
вав принципи, цілі і завдан
ня законопроектів, що роз
глядаються, спинився на 
деяких найважливіших по
ложеннях і особливостях 
кожного з них. Проект За
кону про охорону атмо
сферного повітря містить 
ряд принципово нових пра
вил, спрямованих на поси
лення охорони атмосферно
го повітря від забруднення 
та інших шкідливих впливів. 
Уперше в союзному законі 
передбачаються вимоги 
про встановлення нормати
вів гранично допустимих 
викидів забруднюючих ре
човин в атмосферу і шкід
ливих фізичних впливів на 
неї. У проекті Закону про 
охорону і використання 
тваринного світу вирішуєть
ся комплекс питань, зв’яза
них з турботою про охоро
ну і правильне використан
ня диких тварин, які живуть 
у стані природної волі.

Усі пропозиції та заува
ження, які надійшли, було 
ретельно розглянуто, і ба
гато з нцх враховано. Це 
дало змогу поліпшити зміст 
окремих статей законопро
ектів, внести в них ряд до
повнень, уточнень і попра
вок.

Після обговорення депу
тати одностайно прийняли 
Закон СРСР про охорону 
атмосферного повітря, За
кон СРСР про охорону і 
використання тваринного 
світу і постанови Верховної 
Ради СРСР про порядок 
введення в дію цих зако
нів.

По доповіді секретаря 
Президії Верховної Ради 
СРСР М. П. Георгадзе депу
тати затвердили 
Президії 
СРСР і 
повідні закрыл £ постанови.

Укази 
Верховної Ради 
прийняли від-

Калени-

* *

І

КОРМИ — ТУРБОТА 
КОМСОМОЛЬСЬКА

машини.
і зараз

Дружно!

В. ДУДКО, 
спецкор «Молодого комунара». 

Вільшанський район.

Стгранно доглядають за посівами соняшнину 
бригади Вільшанської середньої школи.

КОСИ КЛЕПЛЕ
СОНЦЕ саме викотилося з-за бри

гадних будівель 1 білі від пуху 
тополі розкинули на росяній траві 
перші тіні.

Швидко, якось ураз зійшлися 
хлопці з иамантачепими звечора ко
сами. Сергій Семенець, Вадим Ли
сак, Володя Каленик, Сергій Пташ
ник, Олександр Дєйкін, Іван Лоску
тов. Усі працюють у тракторній 
бригаді — хто механізатором, хто 
слюсарем. Володя Каленик очолює 
комсомольську організацію третього 
відділка колгоспу.

До нього підійшов Володя ІПален- 
ко. «Можна сьогодні я не вийду на 
роботу? І роба поїхати в Ульяновку, 
скласти іспит на шоферські права...» 
—- «Що ж, питай хлопців». Гурт оз
вався різноголоссям: «Хай їде, чою 
там. коли треба»...

За два дні перед цим прямо на 
полі проходили комсомольські від
ділкові збори. Володя Шаленко без • 
якоїсь причини не раз не з’являвся 
на роботу. Друзі чесно сказали хлоп
цеві правду у вічі. Здається, подія
ло...

А ще на тих зборах Володі Кал єни- 
ку вручили бронзовий знак ЦК 
ВЛКСМ «Молодий гвардієць п'яти
річки». Тільки про це розказав не 
він сам, а ватажок колгоспної ком
сомоли Валя Маруїцак. (Двадцять 
п’ять літ Володі, дев’ять уже тру
диться в рідному господарстві.)

* * і

«тата, воші зараз на буряках'.
У середу' добре потрудилися, зла- 

юджепо. За день хлопці з осередку 
Володі Калепика водинадцятьох на- 
кссили 3800 кілограмів різнотрав’я. 
Важка місцина їм попалася, мокро 
і виносити траву далеченько. Якби 
на сухому, то, може, й більше бу
ло б.

З душею працювали Євген Вишко 
(мати ного дояркою в нашому кол
госпі: дуже совісний хлопець), Ва
дим Лисак, Вячеслав Зубко, Сергій 
Каленик. Першу ручку вів Сергій 
Семепсць, молодші зовсім, а як його 
слухають усі! Прати Халанякн — 
Юра, Володя, Олексій (і батьки у 
них — колгоспники), ті скромні, 
неговіркі...»

(Пізніше я підійшов до Юри Ха- 
лаияка, він возить сінаж до тран
шей. «Про мене в газету?» — «Ти 
ж добре працюєш, хай знають не 
тільки в Йосипі вці». — «Досить, 
щоб у селі добре знали, дооре ду
мали...»)

МОЛОДЬ на заготівлі кормів?
З’їздимо в колгосп імені Лені

на. Там сьогодні суботник». З пер
шим секретарем Вільшаиського рай
кому комсомолу Валеріс.м Гончарен
ком їдемо в Йосипівну. До пас у ма
шину сідає Валентина Маруїцак, 
секретар колгоспної комсомольської 
організації, молодий комуніст. Поки 
добираємось до поля, Валентина 
розказує...

«Комсомольські збори відбулися 
у всіх відділках. Одностайно вирі
шили підтримати почни гайворон- 
ськмх кормодобувшіків, кожному за
готовити 500 кілограмів маси дико
ростучих трав. По-діловому говори
ли Вячеслав Зубко, Іван Чумак, Во
лодимир Каленик. І ділом підтверд
жують слова.

Це вже втретє все село виходить 
на косовицю. В організації у нас 
102 комсомольці, щораз виходить 
не менше 40—50. Решта — то дів-

* * *

Розмірені помахи коси — і 
яскраві килими еспарцету сте

ляться по землі. Валентина Мару- 
щак першою виходить з 
«Бачите, Сергій Османець 
перший, не я вам казала?» 

Відходимо з Володею 
ком, сідаємо обіч дороги. Впевнено 
беруть коси Валерій Гончаренко, 
Валентина Маруїцак. Це дуже добре 
— показати власним прикладом...

«Про моїх хлопців? Ссрьожі Се- 
ненцю на осінь в армію йти. Бу
ває, їду здавати накошене, лишаю 
його за себе. Знаю: не підведе; як 
треба, зможе повести за собою. Це 
дуже цінна риса. 1 тракторист він 
умілий, норми на 130 — 140 процен
тів виконує...»

*

СОІІЦЕ бралось вище й вище.
Машини і трактори з різнотрав’

ям поспішали па колгоспний тік, де 
закладаються сінажні траншеї, су
шиться сіно.

Надвечір завідуючий током І. О. 
Всргслсс покладе перед собою стос 
накладних 1 візьме в руки рахівни
цю. За день до кормових запасів 
колгоспу додалося 48 тони сіна і сі
нажу.

Комсомольці кірово
градського заводу «Чер- 
юна зірка» нещодавно 
виступили з ініціативою 
— допомогти сільським 
трудівникам у заготівлі 
кормів, зокрема запасти 
100 тонн різнотрав'я. 
Бюро міськкому комсо
молу схвалило цінний по
чин молодих заводчан. 
Знайшов він підтримку 
н серед молоді інших 
підприємств, навчальних 
закладів обласного цент
ру. А реальним виражен
ням цієї підтримки став 
комсомольсько- молодіж
ний суботішк, що відбув
ся 21 червня.

Суботнього ранку 830 
молодих кіровоградців 
виїхали в колгоспи імені 
Леніна, імені Г’орького, 
імені Шевченка, «Побе- 
да» та інші господаріі- 
ва Кіровоградського ра
йону. Цілий день стояла 
спека, але комсомольці, 
здавалося, не звертали 
на неї уваги, працювали 
дружко. Коли підбили, 
підсумки суботннка, то 
виявилося, що молоді кі- 
ровоградці накосили 65 
тонн різнотрав’я. Особ
ливо відзначилися спіл
чани тресту «Кіровоград- 
сільбуд», заводів радіо- 
вирооїв і дозуючих авто
матів, телеграфно-теле
фонної станції, льотио- 
ьлурманського училища.

Курсанти вищого льот
ного училища працювали 
на «зелених жнивах» чо
тири дні і накосили 55 
тонн різнотрав’я.

28 червня знову відбу
деться комсомольсько- 
молодіжний суботник по 
заготівлі кормів.

Ю. НЕВЕРЧАК, 
завідуючий відділом 
комсомольських ор
ганізацій Кірово
градського міськко
му ЛКСМУ.
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НА ПОРЯДКУ ДЕННОМУ-ЖНИВА
Учора з Кіровограді роз

почалося заняття в рес
публіканській школі жур
налістської. майстерності 
|<а тему «Жнива і районна 
Преса». В гості до кірово- 
градців приїхали редак
тори районних газет з різ
них областей України.

Відкрив заняття секре
тар правління Спілки жур
налістів УРСР. редактор 
газети «Сільські вісті» 
І. В. Сподаренко.

Перед присутніми висту
пив секретар Кіровоград
ського обному Компартії 
України Ф. П. Дзядух. Він 
розповів журналістам про 
те, як трудящі області 
змагаються за успішне ви
конання завдань десятої 
п’ятирічки, зокрема про 
досвід обласних і район-

Спорт
ОЛІМПІЙСЬКИЙ ВОГОНЬ— 

«А ШЛЯХАХ БОЛГАРІЇ
Вчора на прикордонно

му пункті Кула спорт
смени братньої Болгарії 
прийняли естафету олім
пійського вогню від ос
таннього факелоносц-д 
Греції. Сім днів тривали 
урочисті свята в містах 
І селах Еллади, через які 
проходив маршрут еста
фети. Понад тисячу кіло
метрів подолав він, перш 
ніж перетнути кордо« 
Болгарії. На відміну від 
наступних, здебільшого 
рівнинних етапів, шлях 
олімпійського вогню в 

Греції пролягав черет 
- лрські перевали, попід 
кам’яними стінами над 
проваллями, берегом мо
ря... І хоча мальовни
чість цих місць дуже 
приваблива, для сиорг- 
смеиів-факелоносців во

ФУТБОЛ

Поразка
У дев’ятнадцятому ту

рі «Зірка» на своєму 
стадіоні приймала «Пи
ву». Якщо оціїноватн 
сіаповіїще команд за 
таблицею п’ятої україн
ської зони, де вінничани 
займали сімнадцяте міс
це. а кіровбг-радці — де
сяте, то все було на боці 
іосподарів поля. 'Га по- 

фіі, що розгорталися, го
ворили цро інше. Гості 
відразу пішли в атаку. 
На дванадцятій хвилині 
помилка захисника Ми
хайла Порошина і невда
лі дії голкіпера Валерія 
Музичука дали змогу 
нападаючому Сергію 
Шевченку вивести «Ни
цу вперед.

Після пропущеного 
м’яча «Зірка» хоііла 
і'юсь зробити, щоб пала- 
іодити гру. Па двадцять 
Другій хвилині в бік во
ріт гостей призначається 
вільний удар, Юрій І\а- 
сьонкін відпасовує м'яч

ШАШКИ

Чемпіон—уперше
У шаховому павільйо

ні ради товариства 
і’Спартак», що в Кірово
градському парку імені 

' І. Леніна, дев’ять днів 
проходила особиста пер
шість області з російсь
ких шашок серед чоло
віків, У пій узяло участь 
Дванадцять кращих
спортсменів. Серед ЦИХ 
7’фп майстри споргу 
<-РСР, шість кандидатів 
У майстри; решта — пер- 
*а°розрядники.

Впевнено, без поразки 
п?оаів усі поєдинки на 
'■рШкових полях спарта- 

майстер спорту

газет к'Р°вогРадщини 
нії едемн* «нионої кампа-

Досаідом висвітлення 
*оду жнив поділилися ре
дактор обласної газети 
и?'Рл°в£,градсьма правда» 
ю Д. Моторний та редак
тори районних газет рес
публіки.

Журналісти були гостя
ми на заводі «Червона зір
ка», познайомилися з про
цесом виробництва посів
них машин. А потім заві- 
жипИ ґ™*УТІр <<НаДія». де 

в і творив норифей ун- 
раїнсьного театру |. к. Кар пенно-Карий. р'

Сьогодні учасники занят
тя будуть гостями на трак- 
Т.орній бізигаді двічі героя 
Соціалістичної Праці О. В. 
Гіталова, ознайомляться з 
досвідом роботи новоукра- 
інськоі районої газети 
«Радянське село».

ни були нелегкими.
Урочисті церемонії зу

стрічей і проводів олім
пійського вогню проходи
ли в Патрах, Афінах, 
Ларисі, Салоніках. Та й 
у всіх інших пунктах бі- 
іунІв зустрічали натовпи 
людей, улаштовувались 
великі спортивні свята. 
Поруч бігунів на авто
машинах естафету супро
водили почесні гості — 
представники Оргкоміте
ту «Олімпіада-80», націо
нального олімпійського 
комітету Греції, посланці 
спортивних організацій 
ряду країн.

Вогонь, запалений в 
Олімпії, продовжує рух 
шляхами Болгарії — до 
державного кордону Ру
мунії.

вдома
Станіславу Бабенку, але 
той б’є мимо.

Після перерви картина 
майже не змінилася. Па
ші земляки, як і в пер
шому таймі, намагали
ся наступати, однак ро
били цс дуже невміло. 
Свідченням цього є той 
факт, що за дев’яносто 
ХВИЛИН ВОШІ лише ОДІІ'І 
раз пробили по воротах 
-суперників.

В останніх п’яти по
єдинках «Зірка» записа
ла у свій актив ліпне од
не очко, забила один 
м’яч , а пропустила — 
дев’ять. Очевидно, ко
ментарі зайві. Всі лапки 
грають на низькому рів
ні, особливо — напад. 
Ігри, як правило, мають 
сумбурний характер, 
гравці грішать неточни
ми передачами, в їхніх 
діях немає продуманих 
комбінацій.

8. ТВЕРДОСТУП.

Микола Король. Він на
брав десять очок з оди
надцяти можливих і 
вперше завоював звання 
чемпіона Кіровоградщи- 
ми. По вісім очок запи
сали у свій актив канди
дат у мастри споргу 
агізпгардівець Леонід Гу
сеня, майстер спорту із 
студентського товарист
ва «Буревісник» Володи
мир Миронов та майстер 
спорту спартаківепь Лео
нід Махновський. Згідно 
з таблицу коефіцієнтів 
вони відповідно посіли 
друге, третє б четверте 
М,СЦЯ‘ в. ШАБАЛІН.

РІШЕННЯ УРЯДУ ЛІБЕРІЇ
МОНРОВІЯ. (ТАРС). Уряд 

Ліберії вирішив запровади
ти з 1 липня цього року в 
усіх державних школах 
безплатне навчання і за
пропонував власникам 
приватних шкіл знизити 
плату за нього. Одночасно 
прийнято рішення про 
збільшення заробітної пла
ти і поліпшення житлових 
умов шкільних учителів, 
що повинно стимулювати 
їх заінтересованість у ро
боті в системі освіти.

Особливал увага в про
веденні шкільної реформи 
приділяється складанню 
навчальних програм, які 
забезпечували б хорошу 
підготовку учнів і врахо
вували б потреби у квалі
фікованих кадрах різних 
галузей національної еко- 
номіни. Оголошено заходи 
з метою повнішого забез
печення школярів підруч-

«БЛОКУВАТИМЕ
ВСЯКНИ ПЛАН»

про протиза- 
роздільного 

у школах бі-

НЬЮ-ЙОРК. Збережен
ня расистських порядків 
у системі освіти США ви
криває глибоко лицемір
ний характер рішення 
верховного суду, який 
більш як 25 років тому 
оголосив 
нонність 
навчання _ 
лих і чорних дітей.

Виступаючи в м. Сенг- 
Луіс (штат Міссурі) від 
імені властей, генераль
ний прокурор штату 
Джон Ескрофт запропо
нував громадськості на
завжди поховати надії 
на надання дітям із сі
мей національних мен
шостей рівних з білими 
можливостей у сфері 
навчання. За словами 
цього жерця «правосуд
дя», він «блокуватиме 
всякий плай», який су- 
перечптнме поглядам 
місцевих расистів.

(TAPCJ

ВАЖКІ .ДОЛІ
«У школах не вистачає 

парт, неможливо придбати 
навчальні посібники й при
лади, карти, підручники, 
схеми. В більшості серед
ніх шкіл немає лаборато
рій». Таку сумну картину 
змушена була намалювати 
газета «Гуанмін жібао», 
розповідаючи про ниніш
ній стан навчання в Китаї.

За офіційними даними, 
12 процентів дітей, що 
вступають до школи, зму
шені задовольнятися по
чатковою освітою. З тих, 
хто йде вчитися далі, ли
ше половина закінчує де
сятирічку, інші мають не
повну середню освіту. У 
китайському селі досі ЗО 
процентів неписьменних, 
а в деяких повітах кожні 
8 з 10 чоловік не вміють 
ні читати, ні писати. З по
чатком «культурної рево
люції» роботу по ліквіда
ції неписьменності було 
повністю згорнуто і досі 
не відновлено. Більше то
го, з'явилися мільйони 
«нових неписьменних», 
тобто людей, які не нав
чалися в школі. Виступаю
чи недавні на одній з 
нарад, генеральний-секрг-

— «.»ИГолтодягіг ——--------------------------- ------ З сшор.

ЗЛОЧИННИЙ БІЗНЕС

ОЬЕРЕЖНО:«БІЛА СМЕРТЬ»!

нинами по знижених цінах.
Як показало проведене 

недавно обстеження, з 1440 
шкіл країни більше поло- 
вини, працювало без уся
ких навчальних планів, 
-»начна частина шніл, особ
ливо на селі, була пога
но оснащена обладнанням 
і навчальними посібника
ми. У багатьох школах че
рез нестачу столів і стіль
ців учні змушені сидіти на 
підвіконнях, а зо й просто 
на підлозі. Усе це серйоз
но позначається на ре
зультатах підготовки уч
нів. Нерідко випуеннини 
середніх шкіл і коледжів 
практично нічого не зна
ють про історію, політич
ний і суспільний устрій 
своєї країни, показують 
сланбу підготовну з інших 
дисциплін. Катманду.

На околиці Панама-сіті збереглися 
руїни стародавньої столиці. В центрі 
руїн височать залишки колись багато
го собору в іспанському стилі. Тут був 
процвітаючий торговельний центр. Сю
ди стіналися товари з Перу і Чілі, Мек- 
сіки і Бразілії, тут улаштовувались 
міжнародні ярмарки.

Півстоліття іспанські конкістадори 
укріплювали стіни старого міста, щоб 
уберегти його від набігів піратів. 
року, через півтора століття після його

заснування, місто пограбували і спали
ли англійські пірати. Від нього зоста
лися лише стіни зі слідами згарищ. м

У наші дні руїни старої Панами — 
історичне визначне місце столиці. Біля 
стародавніх стін улаштовуються висту
пи танцювальних і музичних колекти
вів для іноземних туристів.

На знімках; руїни стародавнього 
міста; виступ артистів.

Фотохроніка ТАРС.

тар ЦК КПК Ху Яобан «ін
формував», за повідом
ленням агенства ТАНЮГ, 
що в результаті «культур
ної революції» 150 міль
йонів молодих людей ли
шилися недоучками.

Труднощі, з якими сти
кається китайська молодь, 
не кінчаються за порогом 
школи. Відомо, що більша 
частина з 20 мільйонів 
безробітних у китайських 
містах — це юнаки і дів
чата, вчорашні школярі. 
Щоб «розвантажити» міс
та від «зайвих людей», 
молодь продовжують у 
примусовому порядку від
правляти в сільські, гірсь
кі й прикордонні райони. 
На нараді «передових 
представників освіченої 
молоді» підкреслювалося, 
що відправка учнів серед
ніх ШНІЛ у глухі околичні 
місця «є історичною неми
нучістю». Ху Яобан пові
домив на цій нараді, що 
тепер у таких районах пе
ребуває 5 мільйонів вис
ланих з міст юнаків і дів
чат За останні десять ро
ків на село було направ
лено понад 16 мільйонів 
городян, Одначе молодь,

Коли на столицю Непа
лу опускається вечір, у по
тоці перехожих, що по
вільно тече вулицями, 
з'являються непримітні 
люди, яких тут, як і в 
усьому світі, називають 
«торговцями білою смер
тю».

— Купіть гашиш, мари
хуану, — пропонують во
ни підходячи то до одно
го, то до другого. — Ні? 
Тоді можу запропонувати 
що-небудь міцніше, але 
Це дорого.

Серед натовпу вони 
безпомилково визначають 
любителів гострих відчу
вань. Варто вдалині мель
кнути поліцаю, і людина, 
котра тільки-но пропону
вала свій смертоносний 
товар, безслідно розчиня
ється в людському потоці.

Непальський уряд, гро
мадськість країн серйоз
но стурбовані поширен
ням наркоманії серед мо
лоді. Цей страшний по
рок, занесений у гімалай
ське королівство західни
ми хіппі і туристами, вже 
перетворюється на соці
альне зло.

Як повідомляє міністер
ство внутрішніх справ Не
палу, якщо десять рокіз 
тому в столиці країни не

незважаючи на суворі за
борони і заходи властей, 
тікає назад. Лише в Шан
хай, за повідомленням 
французької «Лібера- 
сьон», повернулися і про
живають нелегально
близько 400 тисяч колиш
ніх учнів, яких при Мао 
Цзедуні відправили «уко
ренятися» на село.

Безрадісна їхня доля. 
Щоб не померти з голо
ду, вони змушені або зли
дарювати, або йти на зло
чини. Саме тому в Китаї 
спостерігається нині різке 
зростання злочинності,- 
головним чином серед 
юнаків і дівчат. Рівень 
злочинності серед молоді, 
за повідомленням Сіньхуа, 
тепер у 10 разів вищий, 
ніж на початку 60-х років, 
тобто перед початком 
«культурної революції». 
Та це й не дивно. Ниніш
ні юнаки і дівчата були 
дітьми і підлітками протя
гом десяти років хаосу, 
викликаного цією «рево
люцією». Вони росли в ат
мосфері, коли биття, гра
бежі насильство оважали- 
ся «революційними діян
нями», що чинилися під- 

було жодного молодого 
непальця-наркомана, то 
тепер їх налічується вже 
близько 500. На «чорно
му ринку» дедалі частіше 
з’являються героїн та ін
ші сильні наркотичні за
соби, яких не виробляють 
у Непалі. Міжнародні кон
трабандисти, котрі займа 
лися раніше вивозом з ко 
ролівства гашишу і мари
хуани, стали поставляй* 
сюди ще смертоносніший 
товар.

Три роки тому в країні 
було прийнято закон, що 
забороняє вирощування 
наркотичних рослин, про
даж, вивіз за рубіж і ввіз 
наркотиків. Він передба
чає щодо порушників до 
14 років тюремного ув'яз
нення і великий штраф. 
Але потрібні нові рішучі 
заходи, щоб покласти 
край наркоманії — цій 
смертельно небезпечній 
«хворобі», яка тільки по
чала виявлятися, писала 
газета «Райзінг Непал». 
Вона може привести до 
найруйнівніших наслідків 
для моралі і здоров'я лю
дей, для розвитку країни.

Ю. РОДІОНОВ, 

кор. ТАРС.

ЗА КИТАЙСЬКОЮ 
СТІНОЮ

лозунгом Мао Цзедуна 
«Бунт — справа справед
лива». В умовах молоді 
лишився цей сумбур. Юр
би тодішніх хлопчаків і 
дівчаток посилено залуча
лися в ті роки до участі в [ 
«культурній революції». 
Аналізуючи причини по
ширеної серед молоді 
злочинності, оглядач шан
хайської газети «Цзефан 
жібао» писав, що вона — 
результат вихваляння & 
минулі роки хуліганства, 
результат повного пере
гляду уявлень пре ганьбу 
і честь, добро і зло.

«Криза віри». Дедалі 
частіше лунають ці слово 
в повідомленнях інозем
ної, та й китайської пре
си про настрої молоді в 
КНР. Молодь «висловлює 
своє невдоволення робо
тою і життям», скаржить
ся пекінське радіо. Жит
тям у суспільстві безпра
в’я, яким правгять авантю
ристи, додамо ми.

А. ПЕЛЕВІН. 
(ТАРС|,

Редактор І 
М. УСПАЛЕНКО.
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^Запрошують на навчання
МІНІСТЕРСТВО ЦИВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ СРСР 
КІРОВОГРАДСЬКЕ ВИЩЕ 
ЛЬОТНЕ УЧИЛИЩЕ
ОГОЛОШУЄ НАБІР КУРСАНТІВ 
на І курс 19S0— I9SI навчальною року.
Училище. готує інженерів-пілотів та інженерів- 

штурмані* для роботи в авіапідприємствах цивільної 
авіації.

Строк пакчангя на спеціальності інженер-пілвг — 
4 роки і 2 місяці, на спеціальності інжегіер-штурман 
— 4 роки.

До училища приймають чоловіків, що мають закін
чену середню освіту й за станом здоров'я придатні 
до льотної роботи, віком па 1 вересня летечпого- ро
ку}

на спеціальність інженер*пілот — від 17 до 22 ро
ків;

на спеціальність інжевер-штурман — від 17 до 23 
років.

Приймання документів — з 20 червня по 25 липня 
приймальним» комісіями в містах:

Кіровограді (316005, вул. Добровольського, 1)’, 
Москві (125493, вул. Пулковська, 6-а, МИ ЦА).
Ленінграді (196210, М-210, а віа містечко ОЛЛ ЦЛ).
Крім ці сі о, на спеціальність інженер-ш гурман до

кументи можна подати на такі а арсен:
664012, Іркутськ, вул. Комунарів, 3-а, філіал 

КП НА.
600000, Красноярськ, вул. Лерофлвтська, 12.
620020, Свердловськ, аеропорт Кольцове,
680029, Хабаровськ, вул. Дончук 8, УКП КІ1 ПА,
463019, Актюбінськ, вул. Мо.ідагулоЕеї,
480040, Алма-Ата, аеропорт,
700033, Ташкент, вул. Гоголя, 77, філіал КП ЦА.
Вступники подають документ про середню освіту 

(оригінал), заяву па ім'я начальника училища, харак
теристику. завірену печаткою, виписку .з трудової 
книжки ( для працюючих), медичну довідку (форма 
№286), 6 фотокарток (3\4 см), автобіографію, ком
сомольську характеристику, завірену райкомом або 
м іськ ко мом ко м со мол у.

Вступники пред’являють в училищі паспорт і вій
ськовий квиток (приписне свідоцтво).

Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня, за програ
мам!!, загверджс іііми Міністерством вищої і серед
ньої освіти СРСР для вузів, з таких дисциплін:

математика (письмово й усію),
фізика (усно), 
восіііська мова і література (твір).
Особи, що закінчили середній навчальний заклад 

із золотою медаллю або з дипломом з відзнакою, 
складають один екзамен — з математики (письмово*!.

Адреса у-нлнтз: 316005, и. Кіровоград, вул. Днб- 
ровсльсьіібго, 1, приймальна комісія. Телефон 
7-9.3-7-66.

їхати тролейбусами MJ& 2, 4, 6 або автобусом 
А» і4 до зупиним «Вул. Королевна».

Зам. 320.

ЗНАМ’ЯНСІ-КЕ СЕРЕДНЄ ійІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ЗАПРОШУЄ
НА НАВЧАННЯ Б і580 —1981

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Приймають юнаків і дівчат з освітою за 8—10 кХ5- 
еія. я також звілі.нешіх з лав Радянське? Армії.

Учиніте готує кваліфікованих робітників із серед
ньою освітою таких спеціальностей;

мулар,
столяр,
електрозварник,
електромонтажник освітлюваних і силових установо«, 
монтажник по теплових і водяних магістралях, 
машиміст-ьранівнин мостових, козлових та інших кра

нів,
малг р-облнцювгльник-плиткоїшк,
оглядач вагонів.
Стоек навчання — 3 роки.
Крім цього, унвлвіце готує робітників за програмою 

професіі-ііо-тсхні’іі-пх училищ таких спеціальностей:
лицювальник-плиткоьик-шіукатур (стром навчання — 

2 роки),
столяр будівельний (строк навчання — 2 роки), 
муляр-иоіітажпик (строк навчання — 1 рік), 
Осіб, що закінчили 10 класів і відслужили в лавах.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ К2 6

ігєюшує ОРІЙМ яшв
НА 1980—4981 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
з числа осіб, які закінчили середню школу, а та

кож звільнених у запас із лаз Радянської Армії для 
навчання на таких спеціальностях:

токар по металу, 
сгиосар-рємонтник, 
слюсар-інстру/лєнтаньник, 
слюсар механоскладальних робіт, 
слюсар-механік по радіоапаратурі 
сшосар-монтажник, 
фрезерувальник, 
столяр, 
електрозварник,
електромонтер, 
пресувальник, 
формувальник машинного формування.
Строк навчання: для випускників середніх шкіл —

10 місяців, для звільнених з армії — 7,5 місяця. 
Початок занять з 1 вересня 1980 р.
Учням виплачують стипендію о розмірі 30—70 крб. 

на місяць, звільненим з лав Радянської Ар/лії нада
ють гуртожиток.

Звертатися на адресу: м. Кіровоград, ьул. Декаб
ристів, 16.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 332.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ
КІРОВОГРАДСЬКОГО М’ЯСОКОМБІНАТУ
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1980 —1981-НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Заклад готз.6 кваліфікованих спеціалістів для м’яс

ної ПРОМИСЛОВОСТІ.
Приймають молодь з освітою за 10 класів-, віком 

в'д 16.5 року — для молочної промисловості 1 17.5 ро- 
ну. — для м’ясної.

Строї? навчання — 1 рік.
Зарахованих до учмлїпца забезпечують безплатним 

харчуванням, і урт’ожптком. бонн одержують стипен
дію в розмірі ]8 крб на місяць.

Зпі.н.неі мм у запас із лан Радянської Армії та ви
пускникам середніх шкіл крім стипендії дається до- 
плата до рівня тарифної ставки робітників І розряду 
(70 -85 крб.).

Під час виробничої практики учням виплачують 33 
проценти від зароблених грошей.

Відмінники одержують підвищену стипендію 1 ко
ристуються пільгами ппп вступі до середніх та ни- 
шнх навчальї.тіх закладів.

Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.

Вступники подають автобіографію, атестат про се
редню освіту, свідоцтво про нарддженчя. характерис
тику. довідку про склад сім’ї, медичну довідку (фор- 

Л* 286). 8 фотокарток 3X4 см.
ИрНІІ .Ц-.І111Я документів — з 1 червня по 25 серпня, 

з 0 но 17 годину щодня. крім подбії.
'А.'іг.оез училища: 3161 ПО. м. Кіровоград, Сбсзніеське 

шосе. 3. Телефони; 6-70-30. 6-70-28.
їхати ; і гобусеми №№ 10, 3-і до зупинки <М’ясо- 

комбіпат*
АДМІНІСТРАЦІЯ.

Радянської Армії, приймають па такі спеціальності: 
електрик (строк навчання — і .рік);
електрогазозварник (строк навчання — 1 рік).
Усіх учнів' забезпечують підручниками ії навчальними 

■посібниками. безплатним триразовим харчуванням, об
мундируванням їм виплачують 59 процентів заробітку 
під час виробничої практики, іногороднім падають гур
тожиток.

Випускників училища забезпечують роботою на Одесь
кій залізниці. Вони користуються всіма пільгами робіт
ників залізничного транспорту: дворазовим безплатним 
квитком, один для проїзду по Одеській залізниці, другий 
— но будь-якій іншій залі пінці СРСР, вугільною карт
кою, гуртожитком, місячною відпусткою.

Особи, які закінчать училище з відзнакою, мають пра
во вступати до вищих та середніх навчальних закладів 
поза конкурсом.

Вступники подають заяву па ім’я директора, доку
мент про освіту, медичну довідку, свідоцтво про народ
ження або паспорт (пред’являють особисто), довідку .з 
місця проживання, п’ять фотокарток 3X4 см.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл.. м. Знам’янка, 

г.ров. Свердлова. 4. Телефони: 20-75, 42-24. 22-18.
Зам. 334.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Якщо ви хочете здобути середню освіту і набути 

спеціальності, вступайте до Опнкіївського сільського 
середнього професійно-технічного училища № 7.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР

на 1980—1981 навчальний рік

на спеціальності;
тракторнст-машиніст широкого профілю і водій ав

томобіля катеюрії «С» (учні дістають середню освіту 
і спеціальність: строк навчання — 3 роки).

тракторист-машнніст III класу (строк навчання — 
1 рік),

тракторист-машнніст Ні класу (строк навчання — 
8 місяців),

тракторист-машнніст для роботи на тракторах 
Т-150 і Г-І50К (строк навчання — 1 рік).

Училище приймає: на трирічне навчання — юна
ків і дівчат, що мають освіту за 8 класів, на одноріч
не — юнаків і дівчат, що мають освіту за 8 — 10 кла
сів.

, Випускники 10 класів і воїни Радянської Армії, 
звільнені в запас, навчаються за скороченою програ
мою 8 місяців і одержують стипендію в розмірі 96 
карбованців па місяць.

Учнів забезпечують гуртожитком, харчуванням, ви
хідним і робочим одягом, вони одержують стипендію. 
Учні, які закінчили училище па «відмінно», мають 
право вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з І вересня і далі — в міру комп
лектування груп.

Вступники подають заяву па ім’я директора, авто
біографію, документ про освіту, довідки з місця про
живання і про склад сім’ї, медичну довідку, чотири- 
фотокартки 3X4 см.

Адреса учплпша: 317051, Кіровоградська обл., Ма- 
ловіїсківський район, с. Оникієве.

їхати автобусами: Кіровоград—Плетений Ташлнк 
(через Оникієве) і Мала Виска — Оникієве.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. .340.

КДПІТАНІЕСЬКЕ МІСЬНЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
УЧИЛИЩЕ № 10ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

на 1980 —1981 навчальний рік.

Училище готує кваліфікованих робітників для цук
рової промисловості таких спеціальностей:

оператор центрифуги — токар по металу, набирач 
дифузійних ножів — електрозварник (юнаків), сатура- 
торник-маляр (дівчата); апаратник Барки цукру — 
слюсар (приймають осіб з освітою ла 8 класів віком 
від 15 років: строк навчання — .3 роки):

слюсар кснтрольно-симіоювальних приладів і авто
матики. апаратний дифузії — столяр (юнаки), апаоат- 
ник випарювання — і.'.уляр. електромонтер (прийма
ють осіб віком від 15. а на спеціплі.ність «електромон
тер» — від 16 років з освітою за 8—10 класів: строк 
навчання — 2 роки);

слюсар контрсльнс-ЕИмірюЕзльних приладів і авто
матики (приймають юнаків і дівчат віком віл 17 років 
з освітою за 10 класів; строк навчання — 1 рік).

Вступники подають заяву на ім'я директора із за
значенням вибраної спеціальності, документ про ос
віту паспорт або свідоцтво про народження, довідки 
з тлісня тірожитиня, про склад сім'ї та медичну до
відку («Норма № 286). шість фотокарток 3'-'4 пі.

Вступники проходять співбесіду з членами прий
мальної комісії, час якої буде вказано у виклику або 
при подачі документів.

Учнів зі строком навчання 2 — 3 роки забезпечують 
безплатним харчуванням, одягом, взуттям, комплек
том білизни, вени одержують 33 проценти заробітну 
піп час виробничої практики.

Учні зі строком навчання 3 роки одержують по яа- 
кінчснні vчилIчцa атестат про середню освіту і атес
тат за вибраною спеціальністю.

Учні зі строком навчання 1 пік одержують стипен
дію в розмірі ЗО крб. па місяць, відмінники — підви
щену на 25 процентів, під час практики їм ьнплачу- 
іоть'зз проценти заробітну.

Учнів з числа випускників дитячих бчпчнків. си
роти. літи інеалідів Вітчизняної війни І і II грчп за
безпечують безплатним харчуванням, обмунл.иоукан- 
ням. спецодлгсм. гуотожитком (у першу чергу), вени 
ореожують стипендію.

При училищі прамов заочна школа для груп з л- 
річним строком навчання.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса У’ч-лнша: Кіровоградська обл„ НСБОМНрго- 

родський район, с. Иопітгиіека.

ДИРЕКЦІЯ.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 8

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

иа 1980—1981 навчальний рік
на спеціальності*.
машиніст автомобільних кранів, 
електрогазозварник, 
маляр-штунатур,
муляр-монтажник сталевих І залізобетонних иопєг- 

рукцій;
штукатур, лишовальііик-плнтковик,
столяр будівельний, 
електромонтажник по освітленню*, оєвітлюкальпих 1 

силових мереж,
слюсар-сантехиін, газозварник,
машиніст екскаваторів одноноииитвих, 
машиніст бульдозера, сьрснера.

Приймають юнаків і дівчат з освітою за 8 класів.
Сірок навчання — 3 роки.
По .закінченій училища випускники дістають вибра

ну спеціальність і середню освіту.
Зарахованих па навчання забезпечують гуртожитком, 

парадним і робочим одягом, триразовим харчуванням, 
нідручіиікамн. Під час виробничої практики вовн одер
жують 50 процентів заробітку.

Час навчання в училищі зараховується до трудового 
стажу.

Училище має носозбудований комплекс: добре облад
нані кабінети і лабораторії, майстерні, актовий і спор
тивний зали, і/’альню. спортивне літнє містечко.

У закладі працюють гуртки художньої самодіяль
ності, технічної тьорчості, спортивні секції.

Внпускиниіі-підміпііики мають право вступати до ви
щих та середніх навчальних закладів на пільгових умо

вах, і також можуть бути направлені у вузи професій
но-технічної освіти, де навчання проводиться на повно
му державному забезпеченні.

Юнаки до закінчення училища дістають відстрочку 
від призову в лави Радянської Армії.

Вступники подають особисто або надсилають пош
тою заяву із зазначенням вибраної спеціальності, ав
тобіографію, характеристику, свідоцтво про народжен
ня, документ про освіту; довідки з місця проживання, 
про склад сім’ї і медичну (форма № 286), 8 фотокар- 
ток 3X4 см.

Початок занять з 1 вересня.
Адреса учнлшпа: 316059, м. Кіровоград, вул. Волко

ва. 15. їхати тролейбусами №№ 1, 3, 4, до зупинки 
«Обласна лікарня». Телефон 3-15-32.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 338.

«Молодой коммунар» — 
ofiraH Кировоградского 
областного комитета 
ЖСМ Украины.

Па украинском языке
ВИ 02519.

Газет* 
ВИХОДИТЬ 
У еівхорсн, 
четвер
Ї суботу.

316050, МСП

м. Кіровоград,

вул. Яуначірсьиого, 36.

відділ листів І масово) роботи, ВІДДІЛ 
пропаганди — 2-45 36; еідповідальний 
секретар, відділ учнівської молоді — 
2-40-87: відділ нсмсомольсізного шиття, 
відділ військово патріотичного пихс- 
вання та спорту — 2-45-35; фотолабо
раторія — 2-56 65; нічна редакція — 
З -€'3-53.

Друиврня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського оСмсму 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Гпікни, І.
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