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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЛИ, ЄДНАЙТЕСЯ!

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП ~

ПЛАНИ ПАРТІЇ-В ЖИТІЯ!
Відбувся пленум Світлсводського
міськкому
ЛКСМ України, який роз
глянув питання «Про зав
дання комсомольських ор
ганізацій
міста і району
по
виконанню
рішень
XXVI
з’їзду
КПРС і
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни».
З доповіддю на пленумі
виступив перший секретар
міськкому комсомолу Во
лодимир Іванов.

У роботі пленуму взяли
участь і виступили па ньо
му
секретар міськкому
Компартії України А. Г.
Гузема, другий секретар
обкому ЛКСМ України
Анатолій Перевозник.
Було розглянуто також
організаційне
питання.
Пленум затвердив завіду
ючим відділом
комсо
мольських
організацій
міськкому комсомолу Сер
гія Предаляка.

ОРГАН КІРОВОґА^ДЄбКОГО ОБКОМУ АКСМУ
Виходить
З 5 грудня і939 р.
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В ОБКОМІ ЛКСМ УКРАЇНИ

ИХОВУВАТИ МОЛОДУ ЗМІНУ
Відбунся пленум облас
ної ради ветеранів комсо
молу, який розглянув пи
тання «ЗАВДАННЯ ВЕ
ТЕРАНІВ КОМСОМОЛУ
В
СВІТЛІ
РІШЕНЬ
XXVI З’ЇЗДУ КПРС».
З доповіддю на ньому
гнступив секретар обкому
ЛКСМ України Валерій
МАЛЬЦЕВ. Він спинився
на особливостях ідейнополітичного, трудового й
морального виховання мо
лоді, наголосивши, що ве
ликий вклад у розв’язання
завдань,
які поставили
перед комсомолом XXVI
з’їзд КПРС.
XXVI з’їзд
Компартії України, пле
нуми
ЦК ВЛКСМ і ЦК
ЛКСМ України, можуть
зробити ветерани комсо
молу.
— У пропагандистсь
кій, лекційній та агітацій-

ній роботі ветеранів ком
сомолу повинно бути біль
ше конкретності, ділови
тості, — сказав доповідач.
— У кожного
ветерана
комсомолу повинна бути
певна ділянка
роботи.
Ваш досвід комсомоль
ської
роботи в мину
лому може допомогти у
вихованні нинішньої мо
лоді, в роботі з «важки
ми» підлітками чи в робо
ті з віруючими.
Промовці активно під
тримали доповідача, до
повнили його виступ кон
кретними пропозиціями.
Так, О. Г. ВЯЛИХ, го
лова Кіровоградської місь
кої ради ветеранів комсо
молу, говорив про дієвість
міцних зв’язків ветеранів
з одним класом тієї чи ін
шої школи. Постійні зуст
річі ветеранів зі старшо

розмови яа
класниками,
гострі, злободенні теми
дають значно більше, ніж
хвилинні зустрічі на свят
кових загальношкільних
лінійках.
— Треба виховувати, а
не обмежуватись бесідами
про виховання, — під
креслив у своєму виступі
Г. Я. ЖАБОТИНСЬКИИ
— голова Олександрійсь
кої районної ради ветера
нів комсомолу. — І почи
нати нам слід із дитячих
садків, із вникання у про
блеми дошкільного вихо
вання.
Досвідом роботи Улья
новської районної ради
ветеранів комсомолі’ поді
лився
її голова В. Я.
КРИМСЬКИЙ.
В обговоренні доповіді
також узяли участь: А. А.
КАСУРКІН — голова Го

лованівської районної раветеранів комсомолу,
І. М. ТКАЧЕНКО - голова Знам’янської міської
ради ветеранів комсомолу,
І. І. МАЦИКОВ - член
президії обласної ради ве
теранів комсомолу.
Пленум виробив про
граму дій міських, район
них та обласної рад ве
теранів комсомолу, спря
мовану
на поліпшення
ідейно-політичного, трудо
вого й морального вихо
вання молоді.
Про
свою готовність
віддати всі сили і знання
комсомольській роботі по
вихованню молоді на бо
йових 1 трудових традиці
ях заявили ветерани ком
сомолу
у зверненні до
комсомольців і молоді об
ласті.

дії

На знімках: урочистий прийом у комсомол старшо
класників Кіровсьного району м. Кіровограда. Ця по
дія відбулася в день народження В. І. Леніна.
Фото В. ГРИБА.
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ТРЕТІ» ПОВЕРХ,
КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ
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ГГ А’А наче своя невелика
’ республіка. Виняткові
права самостійності здобу
ває вона весною і в жни
ва, коли боротьба за вро
жай досягає свого апогею.
.А «держава» — відомий
на всю область
колгосп
імені Леніна.
Але фігура Петра Наза
ренка, секретаря комітету
комсомолу господарства,
ліпше асоціюється з обра
зом капітана
корабля,
аніж, скажімо, президента
чи прем’єра. Стиль робо
ти комсорга співзвучний
його характерові — рвуч
кому, неспокійному, гра
нично діловому.
Він і па
численні, телефонні дзвін
ки встигає відповідати, і
молодь у себе приймає ра
до, і водночас розказує
про господраство.
Проникнути . в
життя
колгоспу імені Леніна не
просто: вражають масш
таби.
Господарство має
14 тисяч 600 гектарів угідь
— найбільше в
області.
Великі цифри гіпнотизу
ють: від 12 тисяч гектарів
землі трудівники щороку
отримують віддачу: 213
колгоспників у —
члени
ВЛКСМ.
— А знаєте, село Кірове,
центральна садиба госпо
дарства, розкинулось на
18 кілометрів.
— Петро
усміхнувся.
Нитка розмови обірва
лась на півслові,
Зііочу
задзвонив телефон.
— Слухаю... Так. Буду.
— Через дві
годин її
правління скликають.
Назаренко глянув на го
динник.
Гайнемо в поле. Там хлопці па останніх
гонах крають. Дорогою й
побалакаємо...
Степ оживає. Озимина
вруниться
рясно-рясно.
Аж лосниться недавно об
роблена рілля...

У

zc он тfa а т и
— Он там екіпаж Сидо
ренка
сіяв, — секретар
комітету комсомолу пока
зав на лан побіля ставка.
— На гарний ячмінь спо
діваємося — вологи
хоч
відбавляй... .А Володимир
працював у степу, за та
бором своєї бригади. По
над 600 гектарів
хлопці
вже посіяли.
Петро мав на увазі ком
сомольсько-молодіжні екі
пажі сівачів Василя Си
доренка і
Володимира
Москаленка. Вони пере
могли в соціалістичному
змаганні сівачів.
Отут і
настав час повернутися до
«самостійності»
колгосп
ної КОМСОМОЛІ!.

АДОВГО до початку
весняно-польових робіт
комітет комсомолу звер
нувся до молодих трудів
ників
господарства
з
просьбою взяти під свою
опіку певну площу з тих
24G0 гектарів, що мали за
сіватись, і повести бороть
бу за врожай, починаючи
з «нульового никлу». Ме
ханізатори
погодились.
Так народилося
окреме,
комсомольське поле.
Передусім створили ком
сомольсько - молодіжний
колектив, котрий мав зай
матися виключно підготов
кою грунту до сівби. Очо
лив його Валерій Юрко.
12 юнаків, серед яких ви
ділялися своєю наполегли
вістю браг Валерія Сергій
та Олександр Мартишок,
успішно
справилися зі
своїм завданням.
Весно
оранку і культивацію вони
провели швидко, і що не
менш важливо, па високо
му агротехнічному рівні.
Пізніше в роботу вклю
чилися чотири комсомоль
сько-молодіжних екіпажі
сівачів. Кращий, у складі
Василя Сидоренка, Сергія
Назаренка, Семена Бун-

дюка та Івана Красулспка, посіяв 340 гектарів яч
меню і гороху. Не набага
то відстали
Володимир
Москаленко, Іван Буреіі.чо
і Василь Смолій.
Безперебійну роботу аг
регатів забезпечувала ком
сомольсько - молодіжна
ланка водіїв автомашин.
Олександр
Вовк,
Івзн
Рнлії, Віктор Комишан і

зультат не тільки мобілі
зує людей, а й виховує їх,
— пожвавішав ураз Пет
ро. — Скільки до цього
розбирав комітет комсомо
лу поведінку Сергія Наза
ренка — ие допомагало. А
тут — ніби
переродився
хлопець:
жодного пору
шення дисципліни, щоден
ні
перевиконання норми
виробітку...

Комітет
02282731

аналіз практики
Павло Лавренюк щоденно
робили но кілька надпла
нових рейсів із зерном та
мінеральними добривами в
поле.
Вистачало роботи й ком
сомольським лекторам та
агітаторам Лідії Кпчагій,
Євмсиу Бундюку, членам
агітбригади
художньої
і '
'
Сергію
Ковтуну, ’ -Надії
Володінні і Любові КннІІЮВІП. їхні ВИЇЗДИ в степ
ставали справжнім святом
для сівачів.
Часто біля посівних аг
регатів можна
було зу
стріти Валентину Сердюк.
Вона перевіряла густоту
посіву, якість зерна. Бра
коробам зустріч із началь
ником штабу «Комсомоль
ського прожектора» не ві
щувала нічого доброго. В
цьому перекопався віл.тілковпй агроном Василь Ба
бенко, на ділянці
якого
було порушено агротехні
ку сівби.
...— А знаєте, така ко
лективна робота зі спря
муванням на кінцевий ро

На подвір’ї тракторної
бригади нас зустрів Ана
толій Степанович
Білий,
бригадир, кавалер ордена
Леніна, колишній
цілин
ник. Лице аж сяє від ра
дості, в голосі
урочисті
нотки:
— Припізнилися хлопці:
ондечки Вася Сидоренко з
поля вертається, — пока
зав удалішу, що аж коли
валася у випарах ріллі па
полуденному сопці. — По
сіяли! Тепер за цукристі
візьмемося...
Ранні ярі колгосп імені
Леніна посіяв •’а дев'ять
днів. Як і зобов’язувався.

ЧН ЗАВЖДИ
СЕРЕДИНА «ЗОЛОТА»
II І, НЕ ЗАВЖДИ. Прнк** лад? Будь .паска —
сусідній
колгосп «Зоря
комунізму». Там 610 гек
тарів ячменю, вівса і го
роху, сіяли
майже два
тижні, пропускаючи кра
щі строки. Можливо, ке
рівників
господарства і
влаштовують середні по-

то екіпажу: виробіток їх
ній був аж надто мізер
ним — 40 гектарів, посія
них зернових.
Немає злагодженості па
знції, які колгосп займає в полях господарства й ни
районному зведенні, але ні, коли на окремих пло
ж урожай... Про нього в щах пересіваються озимі
нерніу чергу повинен дба культури,
почали сівбу
ти хлібороб. Давайте по цукрових буряків. До ре
міркуємо. Один день зво чі, при сівбі буряків тут
лікання сівби призводить нерідко допускаються роз
до втрат кількох тонн во рив між внесенням гербі
логи на кожному гектарі. цидів і наступними опера
В кінцевому підсумку цс ціями. Причина відставан
«виливається» в центнери ня одна і та ж — не впнедобраного врожаю.
лтачає
механізаторських
Задоволеність
малим, кадрів.
XXVI
з’їзду
інертність впадають у ві П ЇСЛЯ
КПРС слова «Еконо
чі, якщо
проаналізувати
соціалістичні зобов’язан міка повинна бути екопомстали крилатими.
ня, взяті
колгоспом на ноіо»
нинішній рік. «Зібрати з Але давайте глянемо па
кожного
гектара по 252 численні польові дороги,
центнери цукрових буря що з’єднують Братолюбівків», — записано в одно ку з іншими селами та ви
підрозділами
му з пунктів. Але ж то робничими
на придо
рік господраство мало по господарства,
величезне
325 центнерів
солодких рожні смуги,
подвір’я контори — і не
коренів... Де ж логіка?
Тепер про справи моло одмінно складеться вра
ді. Так і хочеться повто ження: в колгоспі виріши
ритися, написавши «інерт ли, що економність, береж
ність». Навіть не вірптьс.т, ливість — поняття не для
що це слово найповніше сільськогосподарського ви
характеризує
діяльність робництва. «Мовчить» і
(чигай
«бездіяльність») «Комсомольський прожек
комсомольської організа тор». Ну як тут не згадаєш
знатного
ції. Та чи п могло бути рядкігі з листа
інакше, коли за неповний хлібороба Черкащини. Герік її очолив уже третій поя Соціалістичної Поаці
секретар — Анатолій Ху- Омеляна Парубка, вміше
торнпй! його попередники ного в газеті «Сільські
розписалися у власній безбез вісті»: «Державна турбо
та про землю має стагн
порадності.
Чн зуміє Анатолій вн- особистою турботою кож
тор.арншів з ного хлібороба, адже во
вести своїх
«аморфного етапу»? Час на спрямована ня добро
разі, та благополуччя в кож
покаже. У всякому
ному ломі».
намагання є.
Анатолій сам попросив
Є в листі й інші хоро
ся в сівальннки до кавале ші слова:
«Давайте ж,
ра ордена «Знак Пошани», друзі^дтокажемо свого ха
досвідченого тракториста зяйновитість. перед нами
Олександра
Радзяка — широке поло діяльнос
Удвох вони
посіяли 135 ті». Бонн мовби адресова
гектарів
ранніх
ярих, ні братолюбівській моло
Шкода тільки, що прик- ді...
лад секретаря підтримкл
М. ЧЕРНЕНКО,
не знайшов. Не будемо ра
спецкор
«Молодого
хувати Анатолія
Нескокомунара».
ромного і товаришів з йоДолинський район.
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"“^КОМСОМОЛЬСЬКИЙ
" ТЕЛЕТАЙП

ОСТОРОНЬ
НЕ ЛИШИЛИСЯ

j

Вшанування
письмешшка-

колгоспів 1
«Вважати твариншщт- рівнинам’
во ударним фронтом иа «Правда» та Імені Карселі. Забезпечити даль ла Маркса. Вони допо ■ Урочисто відзначили но80 річний ЮВІше зростання виробни можуть учням пііломате ■сомиргородці
свого земляка — від<>тес Ілеіі
цтва продукції цієї галу ріалами, виділять
■мого
українського драма
Юрія Мокрісва. І прозі, підвищення, продук ляра, який керуватиме ■ турга
відис місце в цих урочинах
тивності худоби і птиці... роботою по виготовлен ■ займала вистава КІровоградЯського музично-драмагичноПосилити увагу до роз ню кліток.
Через день-другий за |го театру імені М. Л. Кровитку
оленярства, ко шпилять
«Чужа», препилки, застуко ■■ пивницьііого
м’єра якої відбулася на сценярства, кролівництва і
тять молотки, оселяться яііі районного Будинку куль
хутрового звірівництва, в нових «квартирах» ву тури
Не вперше
звертаються
ставкового
рибництва, хаті красені.
кро’пивничани
до
творів
бджільництва і шовкізА потім буде заготів свого земляка. З успіхом іш
шгцтва» — такі завдан ля сіна, моркви, буряків, ла иа сцені, наприклад, ви
става «Королева
тюльпа
ня поставив перед радян
• кукурудзи, комбікорму, нів», на прем'єру якої при
їздив до м. Кіровограда сам
ським
народом XXVI буде щоденний догляд.
автор.
з’їзд КПРС,
Нова
робота колективу
До речі, ревно спосте
Комсомольці
Липмузично-драматично і'о прирігаючи
за
організацій

Iсвячена 80-річчю з дня на
нязької середньої школи
родження Ю. Мокрієва. Пос
Добровеличківського ра ними турботами старшо тановку п'єси «Чужа» здійс
класників, піонери і жов нила режисер Т. Корнієць. У
йону вважають, іцо вони тенята школи просять головних ролях зайняті
пі в якому разі не по
комсомольців відвести і провідні артисти театру: за
винні лишатися осторонь їм певну ділянку роботи служені
артисти
УРСР
_С. Мартинова. Н. Ігнатьєваг.
цих завдань. На звітно- в цій справі...
■І.
Кравцов,
актори
І.
Касьвиборних зборах хлопці і
■яя, В. Смичок-, І. Приступа,
Л.
ГУКО8ИЧ,
■М.
Кравцов.
дівчата вирішили виро
Н. ЧЕРНЕНКО.
щувати
кролів. Думка
секретар Доброзеличкізського
райкому
сподобалась не тільки
ЛКСМУ.
дирекції школи, а й кеФакудьтет

А НЕ ОЖЯ

■земляка

І

з

І

і

б

ВИБОРИ

І

громадських

ЗВІТИ

професій
Громадське
доручення..
Кожен прагне виконати йо
якнайкраще,
го сумлінно,
виявляються
бо з цьому
життєва позиція, громадсьі політична
ка свідомість
зрілість.
Та все ж одного бажаннІЯ
тут замало. Потрібні вмінпевна
м. ня, назики і, навіть,
Іте
чи практична
теоретична
набути їх?
підготовка. Де
При вузах, технікумах, учифалищах створюються
.культети громадських проІфасій, які й покликані допоІмогти активістам.
Працює такий факультет
пості, дисципліни, сані і в нашому будівельному
|ку
тарного стану класних технікумі. Він має три від
кімнат, спільне розв’я- ' ділення: лекторів-агітаторів,
заиня проблем ідуть ли бібліотекарів на громадсь
ше на користь справі.
ких засадах, і журналістики.
Був нещодавно такий На них учиться майже 1С0
неприємний
випадок: студентів. Курс навчання
двох старшокласників — розрахований на два роки.
Сергія О. та Юрка П. —
Більшість слухачів відді
бачили напідпитку. Ра лення журналістики — це
ніше ці хлопці
теж 1ІЄ члени редколегій стінних
відзначалися ’зразковою газет. Лекції, доповіді, оз
поведінкою.
Відверта, найомлення
з газетними
щира розмова з ними по жанрами і принципами ра
зитивно вплинула на них. дянської журналістики вже
— Не можна не зга не раз слугували їм під час
дати, — каже Наталка, -виконання
громадського
— про роботу санітарної (доручення. Так замітки Ігокомісії
учкому. З нею ]ря Кривошеіна та Олени
добре справляється від (Скоморохової подають теповідальна за санітарний |пер не тільки в стінних гастан
у школі десяти Iзетах їхніх груп і курсів, а
л
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конкретних і потрібних
ІТ7Я1 18-ї Aсеред
TLZ
комсомольці
ньої школи м. Кірово
града. Такий висновок я
зробила, побувавши на
звітно-виборних загальношкільних комсомоль
ських зборах.
Топ розмові задала
Оля Бакаева, комсомоль
ський ватажок. Вона го
ворила
просто: без ні
яких приблизних цифр,
узагальнень, довгих «лі
ричних відступів», котрі
прикривали б бездіяль
ність чи
заходи задля
звіту. Все чітко, лаконіч
но. Та й навіщо повторю
вати перед хлопцями і
дівчатами те, чим вони
жили цілий рік?
Власне, в шістнадця
тій десятирічці не люб
лять довгих розмов. Тут
цінують діловитість і
вміють витрачати час із
максимальною користю.
Один за одним виходили
старшокласники па три
буну і звітували іі|)о
зроблене. Наталці Козубській, Ларисі Пархомен
ко, Ігореві Козіну та ба
гатьом іншим було про
що сказати, як
.... і: Ольга
с.......
Бакаева. воші постарали
ся вдумливо й“ самокрцтично оцінити роботу
всієї комсомольської ор
галізації, комітету ком
сомолу І свою особисто.
Мабуть, такий підхід
до справи — вимогли
вість до себе і своїх то
варишів — і допоміг уч
ням добитися у звітному
році чималих успіхів.
Узяти хоча б роботу уч
кому. Його очолює деся
тикласниця
[ іаталка
Чаплпгіна. Тісні і ділові
стосунки між комітетом
комсомолу і органом са
моврядування існують к
школі. Спільні завданий,
рейдії-перевіріиі усйіш-

ІІ
1

класниця Анжела Мама й у загальній, технікумізсьлига. Шкільний «Екран ]кій.
чистоти» щоп’ятниці по
Попереду у нас
- зувідомляє про санітарний стріч із журналістами, постан кожного класу — їздки на підприсмствз, в
від першого до десятого. колгоспи, де слухачі бра
А на останньому засідан тимуть матеріал для се оїх
журналістських
ні штабу учкому Анжела перших
запропонувала: кращому проб.
рік-півтора
мй
класному
колективу,
будози і
який найбільше любить
І рзчистоті' 1 порядок, при
суджувати
приз
—
Через
Ляльку-чистюлю.
роз'їдемось на
Нині учком, як і ко підприємства країни,
мітет комсомолу, хвилює зом з дипломами про набутрудових коще одне, дуже важливе Іту спеціальність
везтимемо
знатимуть: ми —
питания: необхідно ого й посвідчення
про закінчен
лосити серйозну
війну ня факультету громадських
гро
трійкам. Прикро, але їх професій організатори
У
мадського життя.
у своїх табелях успіш лективах
О. САВЧЕНКО,
ності має більша части не тільки молоді
спеціаліс
технікуму, слу
на спілчан.
ти,учень
а й
хач факультету громад
... Хороші, конкретні
ських професій.
плани намітили комсо І м. Кірозоград.
мольці на
наступний
рік. Такі, що
не зали
«СІВАЧ» ЗАПРОШУЄ!
шіиоть байдужим нікого
з хлопців і дівчат. І є у
Завтра в приміщенні ре
них палке бажання доб
дикції
«Кіровоградська
правда»
(вул. Луначарсьре попрацювати і вико
кого, 38) відбудеться черго
нати все намічене.
ве заняття
МІСЬКОЇ моло

І

_ □
Т. СТОРОЖУЙ.

■

Дівельному технікумі
високому
ідейно-теоре
тичному рівні проходить
якому колективі.
Бліді,
заняття в гуртках комсо
замкнуті, малорухливі, з
мольської
ПОЛІТОСвій!
якимось недитячим вира
«Оснози наукового атеїз
зом задуми на худорля
му» Закінчивши вивчення
вих личках,.
курс/, тут
обоз’язкозо
Григорій
теж був та
влаштовують
атеїстичні
ким. Радощі хлоп рчих за
конференції, на яких з ребав його обходили — ад
Лератами виступають слу
же з пелюшок
замісти
хачі
політгуртків. Кращі
Але, як правило, успіх
утішних віршиків і веселих
рада
пісеньок він визнав «святе у цій роботі приходить не оаферати схвалює
атеїстичного клубу техяіписьмо» і знав лише мо швидко, і терпіння, такт
в індивідуальній куму і дає дозвіл слухзлитви. Ними починався і атеїста
закінчувався день у сім і роботі з віруючим просто- чам виступати з ними лід
час проходження вироб
його батьків — євангель таки необхідні.
ничої практики в трудових
ських християн-баптистів,
колективах.
Учителька
Катерина
ЗУМИСНЕ так деталь
Миколаївна Білан уважно
но спинизся на фор
приглядалася до хлопчи
мах атеїстичної
роботи,
ка, по-материнському жа
щоб клуби, лекторії, ради
ліла його. Вона вирішила
гуртожитків могли засто
будь-що вирвати
дитину
сувати їх
й у себе.
на
з-під релігійного гніту.
практиці
переконатися з
Діти
ходили
В КІНО.
ЕЛИКУ популярність се їх необхідності.
Гриша відмовлявся. Грали
ред молоді мають клу
Кілька сліз про зажлиу футбол, читали
вголос би атеїзму, лекторії і ківість
підготовки кадрні
книги — і не
втомлюва нолекторіі. Певний ДОСВІД
У кожлекторів-атеїстів.
лись кликати, запрошувати
організації їх роботи на- ;
районному
місті,
свого товариша. Неохоче, громадили атеїсти Компа- йому
несміливо через
деякий ніївки, Калітанівки, Круп- центрі області діють шко
ли і семінари по підготов
час Григорій став виявля
ськоїо
,
ці
лекторів, агітаторів та
ти інтерес до громадсько
Десять
років працює організаторів
(
атеїстичної
го життя.
молодіжний
атеїстичний роботи. У багатьох насо
з роками, клуб у Кіровоградському
Не відразу,
лених пунктах працююто
Григо- Будинку
розум узяв своє,
культури
імені народні
.
університети ате
ходити на Калініна. Лекції, тематич- .
рій перестав
їзму. Обоз язок
комсо
молитовні збори. Більше ні вечори, читацькі конціємольських організацій —
, того, уміло й улезнено ренції, усні журнали, ае- ‘направляти до них здіб
домаганням чори запитань і відлові- (
даваз відсіч
них,
високоосвічених сг:«братіз і ден... — найрізноманітні
своїх батьків,
тиаістіз,
котрі зможуть
сестер во Христі». виник ші форми його роботи.
(по-справжньому
позасіи
інтерес до глибоких знань.
Але, на мою думку, вар атеїстичну роботу на міс
Хлопець вступив до ком
те уваги вміння
молодих цях.
активістом,
сомолу, став
атеїстіз готувати свої за
Наукозо-ме і одична ра
спортивно- ходи. Афіші, запрошення,
Охоче відав
масовою роботою в шко оформлення залу — все да по пропаганді науковоатеїстичних знань облас
лі. Потім вступив до Кіро
тут продумують заздале ної організації товариства
воградського
технікуллу
гідь, до найменших дріб «Знання», обласний Буди
механізації сільського гос
ниць. Назеду лише пере нок атеїзму подають шко
подарства. Тепер Григорій
лік запитань тексту запро лам, семінарам і народ
— студент інституту сіль
шення на тематичний ве ним університетам
прак
госпмашинобудування.
І
чір «Пророки кінця світу», тичну допомогу, розроб
ні поо кого, мабуть, юнак
проведений у цьому клу ляють для їхніх слухачів
не відзивається
з такою
бі: «Хто такі
адвентисти тематику
лекцій, мето
теплотою, як
про свою
сьомого дня
і що вони дичні поради.
наставницю К. М. Білан.
проповідують?»,
«Чому
Атеїстична
пропаганда
Багато цікавого й пов адвентисти
сьомого дня є
складовою частиною |
чального можна розповіс не працюють у суботу і
всієї ідеологічної, політити про те, як
порвали з забороняють дітям відві
ко-виховної роботи нашої
релігією Люба
Бабінова дувати в цей день школу?»
партії. І перебудова ідео
та Люба Цимбал
з міста «Пророцтва» про кінець
логічної роботи, про що
Знам’янки,
Давид Кова світу
і «страшний суд» і йдеться в матеріалах XXVI
ленко
з Новомиргорода, так далі.
з’їзду КПРС, передбачає й
брати Володимир,
Олек
Багато
запитань
нзі підвищення ефективності
сандр і Віктор
Олієвсььі
атеїстичні теми було ві атеїстичної
пропаганди.
із села Первозванівки Кі
учнів кулінарного та про Пошуки нових форм ро
ровоградського
району...
фесійно-технічного
№ 4 боти з віруючими, активна
Та коли мене
питають училищ. їх цікавило, зо
пропаганда
атеїстичнії)
комсомольські
активісти,
крема,
чому в
нашій знань — це практична бо
з чого починати роботу з1 країні є духовні
учбоєі ротьба з пережитками ми
віруючими, я чомусь зав
заклади, звідки прийшов нулого, боротьба за люд-:
жди згадую
історію, що
' до нас ззичай хрещення, ну, котра, по суті, не знає
сталася у селі Полтазці
хто такі свідки Єгови. Го справжнього, познокрозКомпаніївського району з
лова ради клубу «Моло ного життя. І поки є в на
Григорієм.
дий атеїст» Т. П. Рикулеч- шому суспільстві хлопчиТак, головне в атеїстич ко запросила викладачів ки і дівчатка
з блідими,
ній роботі — дружні сто Кіровоградського інститу відчуженими
обличчями,
сунки
з віруючими, без ту сільськогосподарського для котрих
у житті не
чого взагалі
неможливі машинобудування лекто- сонце світить, а мертвотіндивідуальні
___
й групозі
рів-атеїстів І. Т. Шестако но-жозта свічка, — ми не
бесіди. Розмова з віруючи ва та О. і. Політаєєа. Вони маємо права на спокій.
ми повинна бути простою прозели з учнями училищ
П. ДМИТРЕНКО,
і дохідливою, факти, на цікавий зечір
запитань і
завідуючий
Кірово
ведені в ній, — цікавими відповідей.
градським
Будинком
й аргументованими. НенаУ Кіровоградському буатеїзму.

можна відра
ЦИХзу дігей
виділити в буд»-

діжної Літературної студії
«Сівач». Зі нроніуіотч.ся неї
любителі красного слова
Початок заняття о їв г’о
дині.

в'язливо, терпляче треба
давати віруючому матері
ал з
найрізноманітніших
галузей знань.
Важливо,
щоб віруючий відчуз ти
ре бажання атеїста допо
могти
йому не
тільки
звільнитися від релігійних
поглядів, а й зробити пра
вильний вибір
у розз язанні життєвих питань.
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ПАМ'ЯТІ

ПАМ'ЯТАЄ БОЛГАРІЯ РАДЯНСЬКУ РОЗВІДНИЦЮ
Численні бойові нагоро
ди
жительки
Львова
Л. 10. Кочерги поповнила
медаль хІОО років визво
лення Болгарії від осман
ського ярма. 1878—1978».
... З цією країною вете
рана Великої Вії ЧИ.ИІЯІЮЇ
ві'пкі ріднять нам ятні по
дії минулого,
бойове по
братимство Окремий розвідзагін,
u якому була
Л. 10.» Кочерга, одним і;
перших ступи» иа болгар
ську ЗСМ’ЛІО.
/\Ле перед
ШЮ під градом і.оіюжнх
куль і снарядів йому до-

вс.'іося форсщіапі Д* най. І
коли до берега залишали
ся лічені метри, Людмила
ЮрІїпна відчула гостріїіі
удар у плече.
('.тікаючі
переборюючи
кров'ю,
швидку течію, «она все ж
дісталася до піщаної коєн. Підібрали і виходили
партизани
із загону
її
нарт шани іл
«Басил Левсикпіі
Лепський» Од\
жавши, радянська роль! і,ииця разом з бо.царськи
ми побратимами воювала
проти
(іт.іерівськич фа
шистів. А ко.і-.і відг.ріплі.і-.і
переможні залпи, вона Оу-

ла призначена
Цінни
ком
коменданта
міегв
Лссповградз.
Досягти пенсійною ві
ку, Л. 10. Кочерга не иоспіїнає нз ?.ас.ч\ жеіиїй млі
починок. Bona працк« ю*
ДОВШІМ інженером ПІІрНі
пішого комбінату \ кра’-'1'
ського театрального
рнстна, виступає ж> УР3'
ках мужності У -lUKl’HS
оріанізує зуси>й,:
”• ',0*
F. МАЦЬНКО,
Крр. РАТАУ-

А

квітня 1981 року

Приїздіть
у Липняжку Добровеличнівськсг о
ра
йону — в кожній хаті-знайдете рукодільниця. А що
вже вишиванок — і скатертини, і рушннни, і килими,
і подушки, і доріжки. Одне від одного нраще.
Марія Антонівна
Мірошниченко — з Липняжки.
Тут народилася, виросла, ввібравши в себе красу от
чого нраю. Безмежно закохана, все життя оспівує її.
Не з піснях чи поемах, а в чудовому мереживі ниток.
Тому такі неповторні й самобутні її вишивки.
Перед цими килимами вражзно зупинялися Кірово
граду. Наче картина намальована: річечка, лебеді з

малюють мир
«Діти різних народів, мм
для миру й труда живе
мо» — такою є тема виста
вки дитячої творчості, що
відкрилась у столиці Ук
раїни.
Представлені ма
люнки юних художників з
багатьох куточків плапети.
Географія
тут
тісно
сплелась і взялася за руки: такі схожі
Москва і
рідне місто австрійської
дівчинки.
На малюнку з
Чехословаччини — радян
сько-американський
кос
мічний політ. Олівець ка
надського хлопчиська ма
лює тільки коректний і
чесний хокей.
Комічні і
добродушні японські чоло-

пічки, веселі і смішливі
вірменські трубачі, поваж
ні естонці і гостинні ленін
градці так радісно почу
вають себе у своїй спіль
ній країні, де течуть бірю
зові річки, п'ють з них во
ду червоні копі, тягнеться
з доброї казки маленький
гномик. а олімпійський
ведмедик рятується в ук
раїнському малиннику від
бджіл.
У кожному
малюшсу
прохання: хай це триває
безконечно. хай у цьому
дорослі послухають дітей.
Адже світ }' райдужних
тонах прекрасний.
Па відкриття виставки
приїхали члени Спілки ху
дожників СРСР і праців
ники культур»
з Ленін
града,
Вірменії, Естонії,
прийшли київські худож
ники — досвідчені і зовсім
ще маленькі.
О. ПРИХОДЬКО.

мокрим пір’ячком, а стежиною йде дівчина — усміх
нена, осяяна сонцем. І лише кошик із квітами на го
лові видає, що не проста сільська то дівчина, а боги
ня родючості, назновий образ, одвічно живий у наро
ді...
Квіти... В букеті, на грядці, у вінку. Вони на кож
ному її полотні. Жодної однакової пелюстки, жодної
затіненої... Від них веселково розвітнув художній са
лон у центрі Кіровограда,
де нещодавно відкрилася
виставка народної майстрині, вишивальниці, трудів-

Не дамо зірвати світ
У різник куточках пла
нети проходять нині масо
ві мітинги, маніфестації
молодих борців за мир і
міжнародну безпеку, про
ти загрози ядерної війни.
Солідарність — велика
суспільна сила, яку взіз
у практику людства аван
гард трудящих, бойовий
робітничий клас, котрий
високо
підніс
прапор
прслеіарського •інтернаціоналізму. На історичну
важливість
солідарності
трудящих не раз указував
В. І. Ленін. Для радянської
молодої людини, патріота
своєї соціалістичної Бать
ківщини, переконаного й
послідозного інтернаціо-

А ХАИ ДОРОСЛІ
хатоть дітей

І

ПЛАНЕТА

7■:<

СЯ У

А «ВЕСЬ
КОМСОМОЛ
БЕРЕ
УЧАСТЬ У БУДІВ
НИЦТВІ ПАРТІЇ»

ІЕЯ ЗГУРТОВАНОСТІ
ДІЛА МІЛЬЙОНАМИ

візам «Весь комсомол оере участь
в будівництві
партії». Про це пише ор
ТАЙП
ган ЦК Спілки комуністич
НО!
ної молоді 'Хо
г~ Ші Міна газета <Тьєн фонг».
стрічки
СКМ у Ханої,
Комітети
Данангу, інших
Хошіміні.
ТАРЕ
ресмістах і провінціях
публіки брали до уваги ді
лові якості кандидатів, ви
УЛАН-БАТОР
явлені ними на найвідпо
відальніших ділянках со
Завдання
ревсомольців
столиці в галузі ідейно-нп- ціалістичного будівництва
Х'НЯЮЇ роботи серед МОЛО і масової роботи серед мо
ЦІ обговорили
делегати лоді
XVII конференції Улан ЬаАНКАРА аяавивви""
горської
міської
ревсомольської організації, що
Гаряча пора настала д <я
тут відбулася.. - •
Учасники,
кЬнференД11 багатьох турецьких юна
ків
і дівчат.
в Анкарі,
закликали всіх ревсомояьСтамбулі. Ізмірі та інших
ців столиці хцо ширше роз
більш як
горнути
соціалістичне містах країни
тисяч
абітурієнтів
змагання
і зустріти
на 400
ступиш! XVIII З’ЇЗД МНРП складають остудні екзаме
і вО-річчя
Монгольської ни до університетів та ін
народної
революції нови ститутів.
ми
успіхами
і» праці,
V зв'язку з початком ек
навчанні і спорті.
заменів газета /МЦшівт*
звертав
увагу на ряд зло
ХАНОЙ явия«"“-"-1""
боденних проблем, яш сг,
Велике поповнення ДІ; ять перед турецькою сис
освіти.
високим
тав
пі вторам ільйоннии темою
процент не
загін в’єтнамських
кому залишається
ністів па останні два роки письменних серед населен
191
тисячу
ігращі’х ня відчувається гостра не
комс'їмо.іьців
В єтпаМ1- стача асигнувань па потре
Нішіінят'» в Комуністи'! ну би народної освіти.
партію в ході руху і‘*Д Я®*

З ТЕЛЕ

ниці колгоспу імені Карла Маркса М. А. Мірошниченно.
Кожна вишивна —
без попереднього нанесення
малюнка, навіть без позначення
нентурів. Стібон до
стібка, нитна до нитни — і квітне луг, хлюпоче озер
це. «Кольори самі
напрошуються,
— відкривала
«сонрат» відьідугачгм. — Люблю яскраві, веселі. Ли
ше чорними нитками не люблю вишивати».
А що на чорному тлі виконано кожну вишивку —
то це, щоб контрастніше. Як причетність
до чорної
землі-матінни.

наліста,
землі
таких справ, таких подій,
від яких вона стояла б
осторонь.
У наші дні ідея згурто
ваності оволоділа мільйо
нами юнаків і дівчат, по
казала себе на міжнародній арені як сила, на яку
змушені зважати против
ники розрядки, ставлени
ки
воєнно-промислових
монополій, котрі намагаю
ться поставити світ перед
лицем ядерної катастро
фи. Солідарність молоді
світу має бойову антиім
періалістичну
спрямова
ність. Це з'єднання і при
множення зусиль тих, хто
сьогодні допомагає зводити світлу будову соціа
лізму, і тих, хто бере
участь у перших творчих
кроках
молодих країн,що розвиваються, і тих,
хто з умовах капіталістич
ної експлуатації, насиль
ства і сваволі веде нелег
ку боротьбу за свої пра
ва, проти безробіття, про-

ти засилля монополій, за
демократію і
справжню
свободу.
Виступаючи
на
XVIII
з'їзді ВЛКСМ,
товариш
Леонід Ілліч Брежнєв го
ворив: «Радянські люди,
які виросли у братній сі
м’ї народів, виховані на
ідеях марксизму-ленінізму, за самою своєю при
родою інтернаціоналісти.
Інтернаціоналістські тра
диції втілюються сьогодні
ділах, мабуть,
в їхніх
різноманітніше.
ширше,
ніж будь-коли, І молодь
тут, як і в багато чому ін
шому, — в перших рядах».
Відданість
передової
молоді ідеям розрядки,
ідеям міцного миру і
співробітництва було чіт
ко виражено під час Все
світнього форуму молоді
і студентів за мир, розрядку і роззброєння, що
відбувся в Хельсінкі. Вія
став справжнім виявом
молодіжної солідарності,
вніс величезний вклад у
посилення єдності дій мо
лоді з боротьбі проти
планів розроблення і ви
робництва нових
типів
зброї масового знищен
ня, з боротьбі проти ра
сизму, апартеїду і фа
шизму, за демократію і
мир.
Від проголошення і ви
яву
своєї солідарності
молодь переходить до ще
дійовіших форм об єд
нання своїх зусиль — до
конструктивного, конкрет
ного
співробітництва з
розз язанні найбільш ак
туальних проблем сучас
ності.
Поряд з комуністами і
соціалістами у Всесвітньо
му форумі взяли участь
представники молодіжних
організацій лібералів, ра
дикалів,
демохристиян.
На засіданнях комісій у
палаці «Фінляндія» сусіди
ли молоді робітники, сіль
ські трудівники, студен
ти.
Всесвітній форум іще
раз підтвердив, що роз
біжність точок зору, а ча
сом і незгоди в деяких
питаннях не виключають
можливості конструктив
ного діалогу між моло
діжними
організаціями
різної політичної орієнта
ції з ім'я спільних цілей
та інтересів, з ім я спіль
них дій за мир, розрядку,
роззброєння і соціальний
прогрес.
Практично будь-яке пи-

тання, що викликає необ
хідність солідарності мо
лодого покоління, було
поставлено та обговорено
на форумі: хай це буде
становище на Близькому
Сході чи в Сальвадорі.,
спроби НАТО порушити
рівновагу в Західній Євро
пі розміщенням нової ра
кетно-ядерної зброї
се
реднього радіуса дії, за
безпечення миру в райо
ні Індійського океану, ви
ховання юнацтва в дусі
миру.
Осудженню молоді бу
ло піддано розроблення
концепції ведення обме
женої ядерної війни і
створення нібито «гуман
них» типів зброї масового
ураження, грубу спробу
вести міжнародний діалог
з позиції сили.
Посилення
гонки оз
броєнь у США, країнах
НАТО супроводиться пря
мими погрозами інтервен
ції. За океаном створюю
ться спеціальні військові
підрозділи, що налічують
сотні тисяч ЧОЛОЗІК, 0 3найсучаснішою
броєних
коштують мітехнікою,
льярди доларів і призна
чені для боротьби з анти
імперіалістичними силами
в Азії, Африці і Латинській
Америці.
Цілі райони планети, ба
гаті дефіцитними природ
ними ресурсами, свавільно
оголошені «зонами жит
тєвих інтересів США». Гам
розширяється прискоре
ними темпами система вій
ськово-морських
і вій
ськово-повітряних баз.
Законне прагнення мо
лодих держав, що визво
лились, вільно розпоряд
жатися своїми націонале- ’
ними
багатствами
на
штовхується
на дедалі
зростаючий опір багато
національних корпорацій.
Могутньою зброєю бо
ротьби з цими планами
імперіалізму стає солідар
ність
миролюбних сил,
яка виявляється в громад
ській підтримці мирних
ініціатив, висунутих КПРС,
Радянським
урядом
і
спрямованих на реальне
розв’язання питань ослаб
лення напруженості і роз
зброєння.
Великий авторитет у мо
лоді світу має досвід Ле
нінського комсомолу по
розгортанню масового ру
ху юнаків і дівчат за мир і
розрядку, такі його вели
комасштабні акції, як збір

підписіз- під листівкоюпротестом на адресу Бі
лого дому, Всесоюзний
марш миру і протесту,
проведений з ініціативи
читачіз
«Комсомольской
правды». Лозунг маршу —
«Не дамо зірвати світ!» —
нині звучить багатьма мо
вами планети.
Декому, може, здається,
що солідарність молоді —
це справа виключно ко
лективна, що поодинці туг
нічого не доб єшся. Поо
динці, й справді, багато на
зробиш. Але правильно й
те, що без зусиль кожної
окремої людини, без осо
бистого вкладу кожного
комсомольця
сп і л ь н а
справа солідарності дале
ко не просунеться.
Молодий патріот-інтернаціоналіст не мислить се
бе без постійної турботи
про розширення своїх по
літичних знань, свого тео
ретичного багажу і круго
зору.
Міжнародні зв’язки Ле
нінського КОМСОМОЛУ ВЄСо
час розширяються, в на
шу країну приїздять тися
чі делегацій, туристських
груп зарубіжних ровесни
ків, дедалі більше коло
міст приймає у себе учас
ників фестивалів і дніз
дружби. Вони хочуть яко
мога більше взнати про
Радянську країну, як жцве
і працює наша молодь.
Допомогти їм у цьому —
інтернаціональний
обо
в’язок комсомольця.
Готувати молодь, комсо
мольців до чітких та ак
тивних дій на ідеологічно
му фронті — одне з най
важливіших завдань ме
режі
комсомольськ ого
політичного навчання. Та
високе
почуття інтерна
ціоналізму, яке, як то ка
жуть, у нас у крові, по
винне спиратися і на ва
гомий трудовий вклад у
копилку соціалізму, і на
міцне
коло політичних
знань, насамперед марк
систсько-ленінської спад
щини.
Вихованці партії, комсо
мольці завжди і в усьому
виконують свій інтерна
ціональний обов’язок.

А. ЕФРЕМОВ.

Редактор В. СТУПАК.
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З 20 КВІТНЯ ПО 10 ТРАВНЯ

ГАЙВОРОНСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

ПРОВОДИТЬСЯ ВЕСНЯНЕ СВЯТО
КНИГИ ПІД ДЕВІЗОМ «РІШЕННЯ
XXVI З’ЇЗДУ КПРС — У МАСИ»

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1081—1982 навчальний рік:
па денний відділ — на спеціальності
сільськогосподарські машини,
технологія зварювального виробництва;
па заочний відділ — на спеціальність
сільськогосподарські машини.
На денний відділ приймають осіб з освітою 8—
] 0 класів.
Технікум практикує згідно з дозволом прийом
60 процентів абітурієнтів,
гцо закінчили школу
па «4» і «5», без екзаменів.
На заочний відділ приймають осіб з освітою за
10 класів на загальних підставах.
Адреса технікуму: м. Гайворон Кіровоградсь
кої обл., вул. Карла Маркса, 108.

Під час свята в книгарнях
споживчої кооперації, у
книгонош і громадських розповсюджувачів можна при
дбати необхідні книги.

КОМСОМОЛЬСЬКІ ПРОПАГАНДИСТИ,
МОЛОДЬ, ШКОЛЯРІ!
Беріть активну участь у пропаганді і розповсюджен
ні матеріалів XXVI з’їзду КПРС та XXVI з’їзду Компар-

У святкові дні поштове навантаження збільшуєть
ся в 10—15 разів, що утруднює вчасну обробну лис
тів, карток, бандеролей, посилок.
Для того, щоб адресат одержав кореспонденцію
вчасно, до свята 1 Травня і Дня Перемоги, надсилай
те її завчасно, не пізніше за 10 днів до свят.
При написанні адреси обов’язково зазначайте пош
товий індекс підприє?.\ства зв’язку.
Якщо кореспонденцію буде відправлено пізніша
зазначеного строку й без зазначення індексу, орга
ни зв язку не гарантують вчасної доставки її адре
сатам.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

Зам. 39.

Завітайте до книгарень районних центрів, сіл, до біб
ліотек, відвідайте книжкові базари,
візьміть участь, у
читацьких конференціях, літературних вечорах та ін
ших заходах, які проводяться на відзначення знаменних
дат у житті нашої Батьківщини.

ґ.

Облспоживспілка.

ДИРЕКЦІЯ.

ґ
і

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ
ІНСТИТУТ

Зам. 38.

Зам. 40.

г

Адміністрація
Кіровоградського поштамту.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ

ОГОЛОШУЄ НАБІР ДО АСПІРАНТУРИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1981 РІК

на 1981—1982 навчальний рік.

їхати автобусами
№№ 5, 20, тролейбусами
№№ 2, 4, 5, 6 де зупинки «Швейна фабрика».
ДИРЕКЦІЯ.

Учням цих спеціальностей по закін
ченні закладу видають диплом про се
редню освіту з присвоєнням відповідно
го розряду за набутою спеціальністю.
Строк навчання — 3 роки.
Крім цього, заклад готує за програ
мою професійно-технічних училищ ква
ліфікованих робітників таких спеціаль
ностей:
лицювальник - плитковик - штукатур
(строк навчання — 2 роки);
столяр будівельний (строк навчання
— 2 роки);
муляр-монтажник (строк навчання —
1 рік).
Осіб, що закінчили 10 класів і відслу
жили в лавах Радянської Армії, прийма-

Ростсвська-на-Дону база Посилторгу надсилає на замовлення на
селення накладною платою:
Фотоапарати —
«Зенит ТТЛ ОЛ» з Г-44-М — ці
на 264 крб.
«Сокол-2» — ціна 160’ крб.
«Силузг-злектро» — ціна 67 крб.
«Вилия-авто» — ціна 40—42 крб.

Строк навчання — 1 рік.
Учнів забезпечують гуртожитком (іно
городніх), підручниками,
навчальними
посібниками, харчуванням, обмундиру
ванням, їм виплачують 50 процентів за
робітку.
По закінченні училища випускники ді
стають призначення
на
роботу на
Одеську залізницю. Вони користуються
Есіма пільгами залізничників: дворазо
вим безплатним квитком, (один — для
проїзду по Одеській залізниці, другий
— по будь-якій іншій залізниці Радянсь
кого Союзу), вугільною карткою, місяч
ною відпусткою. їх забезпечують гурто
житком.
Учні, які закінчили училище з відзна
кою, мають право вступати
до вищих
та середніх спеціальних навчальних зак
ладів поза конкурсом.
Для, вступу необхідно подати заяву на
ім’я директора училища і додати доку
менти про освіту (оригінал), довідки з
місця проживання та медичну, п’ять фо
токарток 3X4 см, свідоцтво про народ
ження або паспорт.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл.,
м. Знам’янка, прев. Свердлова, 4. Теле
фони: 20-75, 42-24. 22-18.
Зам. ЗО.
Дирекція.

«Смена-симвсл» — ціна 23 крб.
«Киев-30» — ціна 30 крб.
«Вилия» — ціна 24—26 крб.
«Смана-8М» — ціна 15 крб.
Фотозбільшувачі —
УПА-603 з 1-50-УІ — ціна 72 крб.
«,Ленінград-4» без об’єктива —
ціна 25 крб.
Фотоекспонометр «Свердлозск4» —. ціна 47 крб.

«Молодой коммунар» —
орган Кировоградского

областного комитета
ЛКСМ Украины.

і

Строк навчання — 1 рік.
Приймають дівчат віком
від 18 до 20 років, які ма
ють середні освіту.
Учням виплачують сти
пендію в розмірі 30 крб.;
а відмінникам навчання —37 крб. на місяць.
Під
час
виробничої
практики вони одержують
третину окладу секретаря
(за рахунок підприємства).
Керівники підприємств,
колгоспів, радгоспів, ор
ганізацій та установ до 1
червня ц. р. мають повідо
мити про необхідну кіль
кість зазначених спеціаліс
тів і дібрати кандидатури
для навчання.
Підготовка секретарівдрукарок
здійснювати
меться лише
за направ
леннями та заявками уста
нов, підприємств, органі
зацій.
Умови приймання
силаються на запит.

Адреса
Гоголя,
2-52-11.

Зам. 32.

над

училища: вул.
79.

ДО СВЯТА — В МАГАЗИНАХ СПОЖИВЧОЇ

КООПЕРАЦІЇ

Наближаються святкоеі травневі дні. Якщо ви ви
рішили придбати нарядне убрання, зробити пода
рунки дорогим
для еас людям, завітайте до наших
магазинів. Кооператори
подбали про розширений
асортимент товарів до свята. Тканини і одяг, взут
тя, галантерея і парфюмерія,
сувеніри, товари до
машнього вжитку — все пропонуємо вашій увазі.

Телефон

Дирекція.

Бінокль театральний
БГН-1 —
ціна 7 крб. 50 коп.
Ціни на товари зазначено без
витрат на пересилку.
Замовлення надсилати на адре
су: 344707, Ростов- на-Дону, Бере
гова, 101, база Посилторгу.
Строк приймання замовлень —
по 10 травня.
я.„ я,

ПОДАРУНКИ ТА ОБНОВИ

Ростов-на-Дону,
6оэа п«""’оргт-

Зам. 29.

Й

316050, МСП

Б К 05003.-

Кіровоградська облспоживспілка.
Укоопторгреклама.

ДОРОГІ ТОВАРИШІ!
Чудовий додаток до святкового подарунка
для ваших рідних та близьких — білет «Спорт
лото», по якому можна виграти йід 3 до 10000
карбованців.

КУПУЙТЕ БІЛЕТИ «СПОРТЛОТО».
Кіровоградський відділ реалізації «Спортлото».
Зам. 36.

НАША АДРЕСА:

м. Кіровоград,
На украинском языке.

Звертатися на адресу: м. Дніпропетровськ, 27, вул.
Ворсшилова, 25, наукова частина. Телефон 46-31-75.

ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 4
НАБИРАЄ ДІВЧАТ
ДЛЯ НАВЧАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
секретаря-друкзрки.

спеціаль

електрика,
електрогазозварника.

То в а ри—поштою

Документи прий/иають до 1 травня ц. р.

КІРОВОГРАДСЬКЕ

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

ють до училища для набуття
ностей:

і

До відома керівників
підприємств, колгоспів,
радгоспів, організацій
та установ

дівчат і юнаків на 1981—1982 навчальний рік.

муляр,
столяр,
електрогазозварник,
електромонтажник освітлювальних і
силових мереж,
монтажник теплових і водяних магіст
ралей,
машиніст-краківник мостових, козло
вих, баштових та автокранів,
маляр-лицювальник-плитковии,
оглядач вагонів.

гельмінтологія, механізаціяі сільськогосподарського
виробництва, гідротехнічні
<споруди, грунтознавство,
рослинництво.

Зам. 251.

Зам. 35.

професійно-технічне училище N2 З

Приймають осіб, що мають освіту за
8—10 класів, а також звільнених у запас
із пав Радянської Армії.
Училище готує кваліфікованих робіт
ників із середньою освітою таких спеці
альностей:

без відриву бід виробництва
на такі спеціальності:

Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Басилики, 5.
Телефон 4-14-85.

ЗНАМ’ЯНСЬКЕ
середнє міське

механізація
сільськогосподарського
виробництва,
грунтознавство, годівля сільськогосподарських тварин,
еконо/ліка, організація управління та планування народ
ного господарства;

Г"!'

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної
спеціальності, характеристику, свідоцтво про народ
ження або паспорт, документ про освіту, довідку з
місця проживання, медичну довідку (форма № 286),
чотири фотокартки 3X4 см.
До училища приймають осіб, яким на день вступу
ЕИПОЕНИЛОСЬ не МЄНШЄ 16 років.
Документи приймають з 15 травня по 15 серпня.
Початок занять з 1 вересня.

ї

з відривом від виребництеа
на такі спеціальності:

ТЛА

На спеціальності «Продавець промислових товаріз
широкого профілю», «Продавець продовольчих то
варів широкого профілю» приймають юнаків і дів
чат із середньою освітою. Строк навчання — 1,5 ро
ку.
На спеціальності «Продавець промислових товарів
вузького профілю», «.Продавець продовольчих то
варів вузького профілю» приймають юнаків і дівчат
із середньою освітою. Строк навчання —1 рік.
На спеціальності «Контролер-касир
промислових
товарів», «Кснтролер-касир продовольчих
товарів»
приймають юнаків і дівчат з освітою
за 8 класів.
Строк навчання — 2 роки.
Учнів забезпечують підручниками. Вони одержу
ють стипендію в розмірі 32 крб. на
місяць; воїни,
звільнені в запас із лав Радянської Армії, — 70 крб.
на місяць.
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Індекс
вул. 61107.
Луначарського,Обсяг
36. 0.5 друк. арк.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар, відділ учнівсьної молоді — 2-46 87; відділ комсо
мольського життя, відділ військовопатріотичного виховання та спорту —
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53.
Зам. № 204.
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