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Конкретною програмою дій
сіали для комсомольців і молоді міста Кіровограда
Минулої п’ятниці відбули
ся збори активу міської
комсомольської організації,
які розглянули
питання:
«Про підсумки XXVI з’їзду
Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і завдан
ня комсомольських органі
зацій міста по виконанню
його
рішень, настанов і
положень, висунутих това
ришем Л. І. Брежнєвим у
Звітній доповіді цк КПРС,
рішень XXVI з’їзду Ком
партії України».
З доповіддю виступив
перший секретар міськкому
Компартії України В. б.
Сокуренко.

— Кіровоградці нині жи
ву гь під величезним впли
вом рішень партійних з'їз
дів, — сказав доповідач. —
За короткий лісляз’їздівський час па промислових під
приємствах, у колгоспах і
радгоспах народилося чима
ло цікавих ініціатив, спря
мованих на досягнення на
шої спільної мсти — підви
щення
добробуту народу.
Значний внесок у цю важ
ливу справу робить і ком
сомольська організація міс
та.
В. О. Сокуренко назвав
правофлангових
першого
кварталу нинішнього року,
розповів про ті трудові ус
піхи, яких вони ДОСЯГЛІЇ.

— 1а ми повинні звернути
свої погляди передусім на
недоліки,
упущення, які
часто заважають нам руха
тися вперед, *— продовжив
доповідач. — Багато на з’їз
ді говорилось
про еконо
мію, бережливість. У цьому
відношенні у нас іще дале
ко не все гаразд. Тут необмежене поле діяльності для
штабів та постів «Комсо
мольського
прожектора»,
котрі, на жаль, іще не зав
жди принципово добивають
ся дієвості своїх рейдів, не
навчили всіх «прожекторис
тів» здійснювати покладену
па них місію. Допомогти
зробити радянську економі
ку економною — завдання
молоді міста.
У доповіді
прозвучали
слова про необхідність по
силювати ідеГшо-політпчпе,
трудове й моральне вихо
вання молоді.
— Є у пас окремі хлопціі дівчата,
— сказав В. О.
Сокуренко, — які живуть
міщанськими, споживацькіїйн інтересами. Не вони,
безперечно, визначають об
личчя нашого комсомольця,
але їх не повинно бути в
нашому суспільстві. В цьо
му відношенні
ще чимало
треба попрацювати коміте
там комсомолу Кіровоград і.

історичні

Доповідач спинився на пи
таннях дозвілля молоді, ус
пішності студентів вузів та
учнів
профтехучилищ, за
кликав звернути особливу
увагу на питання внутрі
спілкової роботи.
Промовці гаряче схвалили
доповідь, доповнили її КО1Ікрєтішми пропозиціями,
Олексій Романов, перший
секретар Кіровського рай
кому комсомолу міста, гово
рив про невисоку організа
цію праці па деяких підпри
ємствах,
про безвідпові
дальне
ставлення комсо
мольців до взятих соціаліс
тичних зобов’язань. Він за
пропонував частіше прово
дити і поліпшити навчання
к о м сом ол ьськ и х кадрів.
— Органічною складовою
частиною всієї ідейно-вихов
ної роботи
комсомолу на
наступні роки
стане Все
ленінський залік
союзний
«.Рішення
XXVI
з'їзду
КПРС — у життя!» — ска
зав заступник секретаря комітсту
комсомолу заводу
«Червона зірка» ІОрій Логсвський. — Міському комі
тетові комсомолу необхідно
розробити особисті комплек
сні плани для різних кате
горій працівників підпри
ємств.
Досвідом організації ком-

з’їзду КПРС.

XXVI

рішення

сомольського політнавчання
на фабриці поділилася сек
ретар комітету комсомолу
швейного
виробничого
об’єднання Валентина Тка
ченко.
В обговоренні доповіді
взяли також участь перший
секретар Ленінського рай
кому ЛКСМУ Тетяна Ле
бедева, водій машини АГП
10001 Валерій Лапін, стар
ша ніопервожата середньої
школи № 19 Олена Сливіна,
студент КІСМу, ленінський
стипендіат Сергій Лушни
ков, робітник Олексій КрасІІОІЦОК.
11а зборах виступив неробкому
іпіііі
секретар
ЛКСМ України Олексій
Скічко.

Збори
комсомольських
а ктн вісті в
К іровогра да
прийняли постанову, в якій
рішення XXVI з’їзду КПРС
цілком і повністю схвалили
і XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни, намітили завдання і
заходи, які випливають із
рішень партійних форумів.
В роботі зборів
узяли
участь завідуючий організа
ційним відділом міськкому
партії В. і. Сподін, голова
міського комітету народною
лентролю Є. М. Колісннченко.

сомольських організацій ра
йону по виконанню рішень
XXVI з’їзду КПРС і XXVI
з'їзду Компартії України)»
— такий їхній загальний по
рядок денний. Підбиваючи
підсумки зробленого і на

креслюючи плани
на май
бутнє, комсомольці Кіровогродщини ще раз заявля
ють про свою готовність до
класти усіх зусиль
і знань
для успішного
виконання
накреслених партією пла
нів.
Ф

На пленумі

*

*

Гояованівсь-

кого райкому ЛКСМ Укра
їни з доповіддю виступив
перший секретар райкому
комсомолу
Андрій Кудря-

чекко.
Було
розглянуто також
організаційне питання. Пле
нум затвердив завідуючим
відділом
комсомольських
організацій райкому ком
сомолу Миколу Мартйнюка.
У роботі пленуму взяли
участь і виступили на ньо
му перший секретар райко
му Компартії України В. Л.
Вишня, завідуючий відділом
пропаганди і культурно-ма
сової роботи обкому ЛКСМ
України Олексій Нерепанеє.
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ОЧОЛЮЮТЬ ЗМАГАННЯ

ПЛАНИ ПАРТІЇ-В ЖИТТЯ!
24 і 25 квітня в області
відбулися
пленуми райко
мів і міськкомів ЛКСМ Ук
раїни. «Про завдання ком

Іспитом завершується у
ці дні в господарствах рес
публіки Всесоюзний огляд
технічної підготовки сіль
ської молоді. Новіш, більш
як 100-тисячнин загін мо
лодих механізаторів вклю
чився у весняно-польові
роботи, сотні тисяч юнаків
і дівчат підвищили квалі
фікацію.
— Складні, багатоплалові завдання нідвшцсппя
ефективності
,
сільськогос
подарського виробництва,
поставлені XXV і з'їздом
КПРС, зрозуміло, немож
ливо розв язатн без добре
підготовлених кадрів, —
сказав у розмові з корес
пондентом РАТАУ секре
тар ІДК ЛКСМ України
1. Я. Сахань. — Тому ор
ганізацію механізаторсько
го всеобучу під девізом
«Живеш на селі — знай
техніку ’.» комсомол
роз
глядає як актуальну спра
ву, відповідальне доручен
ня партії.
Робота по забезпеченню
сільськогосподарського ви
робництва кваліфіковани
ми кадрами ведеться в тіс
ному контакті з міністерст
вами і відомствами, госпо
дарськими органами па
місцях. Результат: загін
молодих механізаторів за
п’ятирічку збілздппвся на
270 тисяч, пиві кожний
третій у ньому — високо
класний спеціаліст.
Цікавий досвід підготов
ки механізаторських кад
рів.з числа старшокласни
ків нагромадили комітети
Полтавської
комсомолу
Е_.
_ .

області. Щороку на базі
профтехучилищ проводить
ся семінарська підготовка
300 дев'ятикласників для
роботи на дощувальних
машинах.
Найважливішою лавкою
технічного всеобучу є сіль-1
СЬКІ
ПрофССІМІЮ-TttXHVVnx (
училища. В ході огляду \
підготовку кадрів в рс-с- \
публіці вели 235 СПТУ, 98 І
їх філіалів. Понад 3,5 ти- \
сячі учнів проходило ви- І
робвичу практику на по
лях колгоспів і радгоспів
України у складі м-омсоМ О.'ІЬС ЬК ОлМ ол од і ж них м е ханізованих загонів і ла
нок.
5 піверсигстьмл майстер
ності для молодого полов- •
ненця механізаторів стали
1500 шкіл передового до- ’
свіду, п'ять з яких — рес
публіканські. 1 Іерспектнві:а j така форма, як ко
роткострокові курси під
готовки механізаторів.
іехнічшій всеобуч невід
дільний від закріплення
молоді на селі, створення
їй необхідних умов праці
та побуту. 1 де цс розумі
ють — там приходить ус
піх. Добрі справи, напри
клад, па Херсонщині, Кіровоградшиш,
Одещині,
і а, на жаль, у деяких об
ластях, і насамперед
у
Кримській, Миколаївській,
Ворошиловградськш, кіль
кість молодих механізато
рів з кожним роком ско
рочується, високою е їх
плинність. Іноді відсутні»
дійовий контроль за якіс
тю підготовки механізато
рів, направленням молоді
па навчання. В результаті
у деяких господарствах
машинно - тракторний нарк
використовується
мало
ефективно, в одну зміну.
На пленумі L1K ЛКСМУ,
що відбувся недавно, член
Политбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України Ь. В.Щсрбшіькнй поставив перед комсо
мольськими
організація
ми республіки завдання —
брати активну участь у
вирощувані)! нанважлпвіuhis
сільськогосподарсь
ких культур, і в першу
чергу кукурудз» та цукро
вих буряків за прогресив
ною технологією. Внести
гідний вклад у його роз
в'язання — справа честі
молодих механізаторів.

*

*

»

На пленумі Олександрій

ського райкому ЛКСМ Ук
раїни з доповіддю виступи
ла перший секретар райко

му колАсомолу
віна.

Надія Коро-

Було
розглянуто також
організаційне питання.. Пле
нум затвердив секретаремзавідуючою відділом учнів
ської молоді райкому ком
сомолу Надію Єгорову.
У роботі
пленуму взяв
участь і виступив на ньому
секретар райкому Компар
тії України Ф. М. Лавриненко.
*

$

*

На пленумі Устинівського

України з

райкому ЛКСМ

доповіддю виступив пер
ший секретар райкому ком
сомолу Володимир Мака

ронно.
Було
розглянуто також
організаційне питання. Пле
нум затвердив завідуючим
відділом
комсомольських
організацій райкому комсо
молу Миколу Донця.
У роботі пленуму взяли
участь і виступили на ньому
секретар райкому Компар
тії України М. С. Рябоку <-

ма, другий секретар обко
му ЛКСМ України Анатолій

Перевозник.
:'к

*

*

На пленумі Компанлвськогс рамному ЛКСМ Унраї-

ни з доповіддю
виступив
герший секретар райкому
комсомолу Сергій Берко.
У роботі пленуму взяли
участь і виступили на ньо
му перший секретар райко
му Компартії України М. К.
Пашолон, завідуюча відді
лом студентської, шкільної
молоді та піонерів обкому
ЛКСМ України Зоя Кадук.

*

*

*

На пленумі Вільшанєького райкому ЛКСМ України
з доповіддю виступив пер
ший секретар райкому ком
сомолу Валерій Гончаренко.
У роботі
пленуму взяв
участь і виступив на ньому
секретар райкому Компар
тії України В. І. Підлісний.

«

*

»

На пленумі Гайворснсьмо-

гс райкому ЛКСМ

України

з доповіддю виступив пер
ший секретар райкому ком
сомолу
Володимир Дем

ченко.

■ї

*

*

На пленумі Ульяновсько
го райкому ЛКСМ України
з доповіддю виступила пер
ший секретар райкому ком
сомолу Лідія Солтик.
у роботі пленуму взяв
\-часгь і виступив на ньому
перший секретар райкому
компартії
України Л

Дейнека.
У роботі пленуму взяв та
кож участь секретар
об
кому ЛКСМ України Вале

рій Мальцев.
»

*

*

На пленумі Знам’янського
міськкому ЛКСМ України з
доповіддю
виступив пер
ший секретар
міськкому
комсомолу Володимир Си

ром’ятников.
У роботі
пленуму ВЗЯЛИ
участь і виступили на ньо
му перший секретар міськ
кому Компартії
України
М. П. Громовий, завідуючий
відділом робітничої і сіль
ської молоді обкому ЛКСМ
України Володимир Карпен

Було розглянуто також
організаційне питання. Пле
нум затвердив завідуючим
відділом
комсомольських
організацій райкому комсо
молу Олександра Усатюка.
У роботі пленуму взяли
участь і виступили на ньо
му пзрший секретар райко
му Компартії України М. Д.
Зятін,
секретар
обкому
ЛКСМ
України
Валерій

перший секретар райкому
комсомолу Тетяна Сушкова.
У роботі
пленуму взяв
участь і виступив на ньому
другий секретар
райко ду
Компартії
України Б. К.

Мальцев.

Сияьеерстоя.

ко.

*

*

♦

На пленумі Кіровоградсь

кого райкому ЛКСМ Украї
ни з доповіддю
виступила

Менш як за тиждень по
сіяли ранні ярі зернові
культури господарства на
шого району. Вини вчасно
почали і планують неза
баром закінчити сівбу на
площах, підведених під ку
курудзу, цукрові бу.ряйп
та соняшник. 'Гон у трудо
Есму суперництві механі
заторів задають
комсо
мольці .
На півтори .:н.і раииье
наміченого строку поспиш
кукурудзу на своїй ділянці
члени комсомольсько-моло
динного колективу з кол
госпу імені Зайконського.
Це стало можливим завдя
ки наполегливості Володи
мира Могили, Юрія Голов
ка, Миколи Албула та Віта
лія Горбоцевича котрі сеої
денні завдання виконували
на 130—135 процентів. Ра
зом з висівом зерна в ряд-

кп вносилась мінеральна
пожива.
У колгоспі «Аврорам не
ред у соціалістичному змаіанні веде член ВЛКС№
Василь. Шабанов. 23 квіт
ня на сівбі цумриннх бу
ряків він виконав півтори
нормі; На честь механіза
тора піднято прапор тру
дової слави.
Значну допомогу сільсь
ким трудіииинам у веден
ні весняно польових робіт
подають механізовані за
гони раііеі.чьгоспхімії. Нам
більше мінеральних доб
рип — 918 тонн — доста
вин з початку ропу в гос
подарства Віктор Новак.
в. ГУЦУ,
інструктор Вільшанського райкому комсо
молу.

ЗА БРАТОМ-БРАТ
НОВОАРХАНГЕЛ ЬСЬК. 18
квітня, в день Всесоюзно
го комуністичного суботніїка, в колгоспі «Ленінський
шлях» по ударному працю
вало понад 400 хліборобі».
Серед них була й сім’я ве
терана праці Івана Васи
льовича Кожухаря. Батько
із синами Валерівм. Васи
лем Олександром і Дмит
ром уже після обіду того
дня виконали змінні зав
дання. Іван
Васильович
підвозив до агрегатів воду
для розбавлення гербіци
дів, Олександр боронував
буряковий лан. швидко го
тував площу під посів цук
ристих Валерій. А брига
дир
рільничої
бригади
Дмитро Кожухар допомз
ran механізаторам, сівальникам.
З такою ж високою на
пругою працює сім'я Ко
•кухарів уже
цілий тиж
день. Сени
ветерана на
сівбі триденне завдання
виконують за два дні.
УЛЬЯНОВНА. Вже третій
рік підтримує тісні контак-

ти з Героєм Соціалістичної
Праці Омеляном Парубком
ланковий-механізатор кол
госпу імені Шевченка Лео
нід Ткачук Він побував на
Черкащині,
придивлявся
до роботи знатного буря
повода країни.
А нещодавно
в район
приїхав сам Омелян Пиконовин Одоаау поцікавився,
як працює Ткачук. При
йшов полем, де трудилась
ланка суперника по зма
ганню.
— Засів зроблено зраз
ково Можна • чекати висо
кого врожаю.
За методом О. Н Паруб
ка ульяновські механіза
тори вирощуватимуть цук
рові буряки на 7320 гек
тарах На
кожному нони
планують зібрати не мен
ше 445 центнерів солодкі-х
коренів.
І. . ЕгЕЕА,
громадський
корес
пондент
(Л'ОВОДОІЮ
комунара:».
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Сьогодні в області проходить єдиний попітдень. Його тема: «XXVI з’їзд КПРС

про міжнародну політику партії і Радянської держави»
ПОЗИЦІЯ

основним
завершується XXVI з’їзду КПРС. Тема
навчальний
рік у була важливою, об’ємною:
політика
комсомольській політме- «Миролюбна
режі. Ще кілька разів зу КПРС».
Тоді в колгоспному ка
стрінемося зі слухачами і
— заключне заняття. Як бінеті політосвіти було не
вінець, підсумок нашої ро 12, а понад 20 слухачів.
боти,
Запросили ми на занят
Що ж дав
навчальний тя переможців передз їзрік у системі комсомоль дівського змагання — мо
ського політнавчання мо лодих доярок Віру Кузьїм слухачам? На це запи мепко 1 Ліду Ісаєву, які
тання шукаю відповіді, щойно повернулися з ту
поїздки
но
аналізуючи вивчені теми, ристичної
оцінюючи, як кажуть, їх Москві, комсомольців-ветеранів — кавалера двох
ккд.
Червоної Зірки
Якщо коротко, то всі орденів
ми прагнули
підвищити 1. і. Коиовалова, котрий у
свою політичну культуру, роки Великої Вітчизняної
поглибити
знання. Адже війни воював у Югославії,
без цього сьогодні, навіть секретаря першого комсо
якщо ти добре працюєш, мольського осередку в се
не можна назватися актив лі В. І. Максименка, ор
колгоспу
ним будівником крмуніз- деноносця
до комунізму^
"----------критерієм «Шлях
му. Головним
виховання В. П. Ткаченка. І вийшла
ефективності
нокомолоді в дусі високої по у нас перекличка
було
літичної культури є, пере лінь, девізом якої
■ мир
дусім, рівень соціальної «Подвиги у праці
й трудової діяльності слу на землі».
Кожен просив слова,
хачів,
ГУРТКУ
«Основи щоб розповісти про своє
наукового атеїзму», особисте сприймання важ
який я очолюю, 12 слуха ливих зовнішньополітич
чів. Сергій Недик — во них акцій КПРС, щоб ви
дій автомашини, депутат словити своє схвалення
політики
районної Ради народних миролюбної
депутатів, Раїса Дорощуй КПРС.
Виявилося, що майже
— вихователька дитсадка,
і
член колгоспної
худож всіх слухачів нагород/куньої агітбригади. Володи вали туристські:ими поїзддо соціалістичних
мир Хімій — тракторист, нами
Спогади про
спортсмен.
Марія Федо- республік.
рснко — пташниця. Пра Румунію, Болгарію, Угор
цювала вихователькою в щину, розповіді про зуст
дитсадку, а коли па за річі з молодіжними орга
гальних комсомольських нізаціями. Всі — про ве
дружби, про
зборах ми ухвалили ділом лику силу
довести, що тваринництво мир і людське щастя. « По
— ударций фронт молоді, літика партії — це наша
першою
попросилася на політика, — говорили. —
ферму. Передовик вироб-* У мирних ініціативах, про
’ які йшлося па XXVI з’їз
шщтва, член
колгоспної
збірної з комплексу ГПО. ді КПРС, — думи 1 праг
мільйонів трудівни
Активна учасниця худож нення
ків».
ньої самодіяльності Валя
Згадуються слова трак
Волинок,
котра
після
школи пішла в доярки. ториста Миколи Ткаченка,
Словом, усі передовики, запрошеного на це занятактивісти, Мають середню • тя. Ще торік Микола був
й середню спеціальну ос моїм слухачем. Тепер він
відвідує
віту. Люди сучасні, куль — член КПРС,
партійної політтурні, багато
читають, гурток
усім цікавляться. Особли мережі.
— Я побував в Угорщи
вий Інтерес у них до пи
як сіють там
тань ідеологічної бороть ні. Бачив,
би, міжнародного стано хліб. Так само, як і я: бе
режно, одухотворенно. Лю
вища.
Я добре
розумію, що ди різних націй з однако
козкис заняття має відпо вою святістю кидають зер
відати їхнім високим за но в землю. Для життя,
питам, бузи
глибоким, для дітей ростять хліб.
Нагороджений Знаком
змістовним. Набуті па від
діленні «Основи науково ЦІЇ ВЛКСМ «Золотий ко
Ткачепко
го атеїзму» університету лос», Микола
нинішньої весни
маркспзму-леиіиізму знан очолив
ня
допомагали мені як комсомольсько - молодіж
пропагандистові будувати ний посівшій агрегат і ви
заняття в активній формі. йшов переможцем змаган
Скільки диспутів, гарячих ня не тільки в колгоспі, а
й у районі.
суперечок розгорялося у
— Даю слово
зібрати
нас у гуртку! Ми провели
по 32 центнери зернових,
дві конференції з питання — сказав він па закінчен
«Релігія па службі капіта ня, — Цс буде моїм кон
лу» за матеріалами газег.
кретним внеском у здійс
С? ГАДУ 10 колену вивче- нення миролюбної" політи
** ну тему, стараючись ки нашої
рідної партії,
визначити
найцікавіше, членом ЯКОЇ Я є.
ііайзмістбвиішс заняття. І
Л. КОРНЄ8Д,
доходжу висновку, що це
пропагандист.
було березневе
заняття,
с. Іванівна
коли ми починали в гурт
ку вивчення матеріалів
Долинського району.

У

і/а И СТОІМО
посеред
пористу- 1
Так, колектив уже має терени. Із самого печатку, кими пільгами
подвір’я
тракторної свою
Павло Колеснич. і
історію.
Історію з перших кроків привчати ються
бригади. По праву руку комсомольсько- молодіж молодих працювати доб Володимир Колпак, Олек-І
від нас — акуратно побі ної бригади. Виповнюєтеся роякісно, не абияк, не гна сандр Чижик, Віктор Таро- І
вик, Олександр Болощук... і
лені будинки складів, лі їй цього року сімнадцять тися лише за цифрою
воруч — комбайни див від народження. Вік чима така мета цього стимул/.
Майже щороку народляться нам
благально в лий. Мабуть, це не легко
у бригаді нові
22 квітня членами меха жуються
династії.
очі, наче просять: виведіть бути семе комсомольсько- нізаторської
сім і стали механізаторські
у поле, бо знудилися від молодіжною?
Олег Кондратенко, Олек Тепер їх чимало в госпо
осені, працювати хочеться;
— Не легко, — погод сандр Чабан, Юрій Нози- дарстві — Чабан'в, Маркіза спиною — висока бу жується бригадир. — Це ков. Чому саме цього дня? дозих, Колпаків... Прихо
дівля ремонтної майстер ж подумати тільки: навіть А в господарстві
вже дять у тракторну бригаду
які ще
ні. А прямо перед нами— ті, кому на світанку колек склалася добра традиція сини тих батьків,,
народження змалечку своєю працею
будинок, до якого туг ве тиву було
вісімнадцять — в день
механізатора
до В. І. Леніна ветеранів пра прилучають дітей до своєї
дуть усі стежки, — буди (праз
знайомлять із
нок
механізаторів.
З повноліття годі :<е видава ці урочисто проводжають професії,
механізаторів,
кабінетами, ли), то ще на початку ми на пенсію, а ‘молодим хліборобськими буднями, І
просторими
затишною їдальнею, яка нулої п'ятирічки вони ви вручають трудові книжки наставляють працювати на
Цей день совість... Про Івана Васи
завжди пахне
смачними йшли з так званого моло колгоспників.
стравами,
з ленінською діжного віку. Тож для то- запам'ятовується надовго, льовича Чабана в «Друж
кімнатою, яка велемовно
бі» відзиваються якнай
виповідає
ЗА СЛОВОМ — ДІЛО
кожному, хто
тепліше.
Одн.е слово —
переступить її поріг, про
трудяга: торік
він маа
народження, становлення
найбільший виробіток на
і сьогоднішній день ком
еталонний трактор. А не
сомольсько - молодіжної
давно й син
його, Олек
бригади
№ 2 колгоспу
сандр, став повноправним
«Дружба».
колгоспником, повноправ
Табір тракторної
при
ним хазяїном землі.
«Номсомольсіио-молодіжна
тракторна бригадт
браний, чепурненький, як
Нг 2 колгоспу «-Дружба» Новоукраїнського району
Е ЛЕГКО бути комсо— одна з найкращих в області. Колектив п пер
ДІМ у дбайливої
ГОСПОДИ
МОЛЬСЬКО - молодіж
шим у районі підтримав ініціативу учасників зу
НІ. І це не тільки тому, що
ною сімнадцять років. Та
стрічі в реданції газети «Радянська Україна» —
недавно всю суботу мо
ветеранів Великої Вітчизняної війни, новаторів ви
ще й не просто бути, а бу
робництва, активістів руху на захист миру, які за
лодь упорядковувала свій
ти завжди першою, най
пропонували провести на честь Дня Перемоги Вах
другий дім, —
порядок
ту пам'яті під девізом «Подвиги в праці — мир
кращою,
найініціативнітут підтримують цілий рік.
на землі».
шсю. Не раз перемагали
побував
у
цьому
колективі
і
Наш кореспондент
І якщо на півдорозі зід
хлопці в соціалістичному
розповідає про його сьогоднішній день.
села до табору тракторної
змаганні серед КМК об
ви зустрінете
щит, який
ласті, бригаду нагородже
запрошує в гості, то мо
но Почесною
грамотою
жете бути
певні — він,
ЦК ВЛКСМ, грамотами об
табір, справді готовий зу
кому, райкому комсомо
стріти привітно,
тепло,
лу. В
ленінській кімнаті
щиро...
будинку механізаторів на
А в день суботника кол
заскленої шафи
госпники
впорядкували го, щоб бригада була мо до нього готуються, його полицях
клумби коло свого спіль лодіжною, комсомольсь щороку
чекають — як вже тісно призам, які що
ного будинку. Літом клум кою, треба щороку залу свята, як великої події.
року завойовує колектив.
би запалахкотять
різно- чати хлопців
до нашого
На часі у комсомольсь
— Щовесни на пенсію
барв’ям квітів, а сьогодні колективу.
ми проводжаємо
понад ко-молодіжної вирішення
вони ще голі, як усяке яре
ІЗНИМИ шляхами про- 20 наших славних трудів важливого завдання: ви
поле, тільки
молоденькі ■*ходить молоде попов ників, і приблизно стільки бороти право
присвоїти
вербички розпустили кіс нення в тракторні брига ж заяв про прийом до
кожному
полю
Знак
якос
ки, розчісують
їх на за- ди. В колгоспі. «Дружба» колгоспу розглядають за
ті (це гасло, цей
заклик
пашному озоні з 18 квіт- найосновніший
шлях (і гальні збори, — додає за
ня. І ще про
субогник: майже єдиний, але дуже ступник голови правління одразу впадає в очі, коли
потрапляєш
на подвір’я
того дня бригада № 2 за ефективний,
так вважає по роботі з
молоддю
тракторної бригади). Бо
робила і перерахувала до і бригадир)
- готувати М. М. Бандюк.
— Якщо
ротися за це
— значите
Фонду миру найбільшу собі зміну з числа випуск взяти минулу
п’ятирічку,
за ефективне
суму серед усіх КМК ра ників
місцевої
школи. то число членів колгоспу боротися
йону.
Правління »колгоспу виз збільшилося. Звичайно, за використання землі, дбати
_ £/• ОЛИ
створювався
про її здоров’я, добивати
начило
чимало стимулів рахунок молодих.
комсомольсько-мо- морального й матеріаль
Після звільнення в за ся високих урожаїв. Зав
лодіясний
колектив, про ного порядку для моло
пас із рядів
Радянської дання стоїть перед кож
такі склади, таку майстер дих механізаторів. Примі
Армії молоді воїни про ним, хто причетний до хлі
ню і техніку хлопці тільки ром, прийшов ти після за
загадували,-— каже брига кінчення курсів працювати довжувати свою трудову боробства. Молоді мехачідир тракторної бригади в колектив — - ЗВІСНО, що біографію повертаються в затори це добре розумі
рідну комсомольсько-мо ють.
комуніст Віктор Петрович важко буде
справитися з лодіжну бригаду, їх виЧимало й інших важли
Колпак. — Багато що змі роботою, яку
виконуюїо ряджають
з почестями, вих справ нині у новоукранилося після 1964 року, досвідчені.
Ось тоді
і їх і радо
зустрічають
у
багато... Не змінилося, ма вступає в дію один із сти
їнців: колектив живе бур
буть, лише ставлення мо мулів: новобранцям ден колективі. А потім прогя- хливим, невгамовним жит
років роботи тям.
лоді до свого обов’язку ною нормою є всього 45 гом трьох
бути хліборобом, хлібода процентів від справжньої, знову ж стимулюють 20процентною надбавкою
В. ТЕЛІЖАН.
ром.
яку виконують щодня ве- заробітку. Тільки нині
Новоукраїнський район.
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Фото В. ГРИВА-
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„Молодий комунар“----------------------------------- З сшор
УВАГА: ПІДЛІТОК!

Два фрагменти
— З ОДНІЄЇ історії ПРО виховання < важких»

ї- Ти вір мені

На знімку;
дочка легендарного полководця
Щорса В. М. Щорс (друга праворуч) серед таращан-

ці в,

Фото В. КОВПАКА.

СВЯТО
В БЕРЕЖИНЦІ
Тут, у степовій Бережнії,
ці, відгомоніло ЙОГО ДИТИН
СТВО, звідси
він проклаз
свої стежки в таке велике й
завидне життя.
1903 рік. 22-річлий най
мит Василь Боженко органі
зовує
страйк у Високих
Байраках.
Арешти, ув’яз
нення. Потім — активна ді
яльність у робітничих осе
редках Одеси, Києва. Зно
ву ув’язнення. 1918 рік —
Василь Боженко командує
Червоногвардіиськнмн заго
нами. А згодом він командир
легендарного Таращапського колку.
Боженко йде в
бій разом з Миколою Щор
сом...
Про славні сторінки жит
тя нашого земляка,
героя
громадянської війни на Ук- раїпі
(21 квітня минуло
110 років з дня народжен
ня В. Н. Божснка) йшлося
не. урочистому
вечорі, ЩО
відбувся 24
квітня в селі
Бережинці. З хліборобами
колгоспу імені Леніна зу
стрілися
дочка
Миколи
Щорса Валентина Микола
ївна Щорс, колишні бійцітаращанці Олександр Ісакович Кондратенко, Іван Юхи
мович Лисенко.
Директор
місцевої школи Л. С. Цукаков, директор краєзнавчого
музею В. А. Бондаренко
розповіли
присутнім Про
Г'ІІТТЯ і діяльність свого
славного земляка.
А в суботу, 25 квітня в
селі відкрито пам’ятний ме
моріал — там, де була хата,
в якій народився легендар1111,1 полководець. Знову лу- ИЕЛИ слова вдячності ЗВІР
іяжцю, шани до нього. Па
■’пингу виступили
голова
Кіровоградського раіівіїкониду в. О. Головенко, голо
ва місцевого колгоспу М. І.
Кочерга, секретар парткому
о.ігосну
імені Божснка
К. Назаров і гості бере' і:і1Чів — В. М. Щорс,
• К). Лисенко, О. I. Кон
дратенко.
Кіровоградського
риїзону, молоді хлібороби
д Вали клятву па вірність
Iй ! ідеалам, за які боровся
силь Боженко.
З нагоди
ювілею героя
‘‘'‘Радянської війни В. Н.
оденка в селі
відбулося
'■“‘Ралізованс свято.

Перехідний приз
«Молодого комуна
ра» — у робітників
Гайзоронського тепловозоремонтно г о
заводу

У двері постукали. Тані
не серце завмерло в перед
пізно...
чутті тривог». «Так
~
думок
Хто б це?» — рій
скував мозок, поки Таїш
ступала тих кілька кроків
до дверей.
На порозі стояв Андрііі.
Погляд з-під лоба важкий,
упертий.
Дівчина вражено днвилася на хлопця. Потім відсту
пила крок, відвернулася і
вже не могла стримати пла
чу. Гіркого, розпачливого.
«Стільки розмовляла з ним,
стільки сил йому віддала —
все даремно.
Він знову за
старе", — мовчки голосила
дівчина. Вона іде довго пла
кала, жаліючи сама себе,
сердячись на Андрія — та
кого невдячного вихованця.
«Хоч вилаю», — виріши
ла. Та коли повернулася і
побачила
розгубленого,

дітей

вкрай переляканого Андрія
(боявся сліз), відчула себе впевненою.
— Я ж тобі вірила, Андрію, — глянула докірливо.
— 1 вір... Прошу тебе, —
умовляв її якось приречено.
— Я все розповім. У театрі
був... Сміявся голосно... А
там — сусід. «Бешкетник,—
кричить, — він на обліку!»
Ну, я й зірвався... В мілі
цію відправили... 'Ганю, чо
му вони тикають мину
лим?.. Але ти вір мені, Га
ню. І не плач більше.

знатц; | цвіти?
— Тобі, Таїно. Радість уУ
фу^ольнин магч виграДц. Ось — секретар ко
мітету комсомолу
школи
вручив грамоту як капітано
ві— А ще — З обліку в ін
спекції неповнолітніх зняли.
'• являєш?
ідия, забувши, що воші
«без п'яти хвилин учитель
ка», схопила Андрія за рухи
і закружляла з ним по кім
наті, наспівуючії.
Пот ім вони пили чай, дозГО розмовляли. Було легко,
хороше — як може бути хо
роше тільки справжнім дру
зям.

У двері постукали. Тан;і,
все ще перебуваючи в по
лені радісних
переживань
(книгу читала), машинально
Між цими двома історія
відчинила двері.
ми лежать два довгих роки.
— Андрій?! Тебе не впі- 730 днів тривог і розчару-

ці. Директор зазоду май
стерський норматив з го
родків виконав уже дав
но. Він не раз виступав на
республіканських
і все
союзних змаганнях заліз
ничників. Та й нині в не
дільні дні, після робочої
зміни, завітавши на горо
дошний корт, бере в руки
битку і міряється майстер
ністю зі своїми підлегли
ми. Прийде у спортзал —
до волейболістіа:
—■ Прийміть у запасні.
Що
там у
запасні?
Хлопці знають:
Дмитро
Антонович може
такого
«кілка» поставити за сіт
кою, що ніяке блокування
не врятує суперника...
АВМИСНО спершу зга
дую про директора
підприємства. Бо він чи не
найбільше зробив для то
го, щоб колектив фізкуль
тури заводу стан провід
ним не тільки в Гайвороні,
айв області. А за таким

Д

і все життя

тенісист, легкоатлет, багатоборець ГГЮ.
Серед кращих значкізців комсомольський вата
жок назвав інженера Ва
силя Гимановського, слю
саря Гліба Цивінського,
головного механіка заво
ду Володимира
Бойка і
токаря Олега Кобеля.
Ось тільки про себе ні
чого не сказав В. Гонча
рук. Як я довідався потім,
він заочйо навчається на
факультеті
фізвихованчя
педінституту.
Протягом
тижня влаштував поєдинки
з чотирьох видів
спорту
— змагалися стрільці, лег
коатлети, тенісисти і ша
хісти. На вогневому рубе
жі найсильнішим був зно
ву Леонід Кукушкін — 48
очок з 50
можливих. А
коли стартували на стомет
ровій легкоатлетичній до
ріжці, переміг він, В. Гон
чарук, — фінішував з ре
зультатом 11,9 секунди.

ЙДЕ ОБЛАСНИЙ

ентузіастом — увесь актив.
Ось і тепер, коли я
приїхав у Гайзорон, щоб
вручити наш
перехідний
кубок за кращу постанов
ку роботи по впроваджен
ню комплексу ГПО в пер
шому кварталі року, Дмит
ро Антонович сказав:
— Давайте не будемо
поспішати. Почекаймо хоч
деньок
іще — треба зі
брати всіх-усіх тих, хто за
слуговує похвали. І тих,
хто ще соромиться ви
йти на стадіон, — хай по
заздрять нашим чемпіонам
і рекордсменам...
Сходились
до залу по
одному,
побригадно.
В. Гончарук показував ме
ні кращих із кращих:
— Он іде Женя Могильчак, той самий, що з
Олегом Пойдою та Воло
дею
Завгороднім торік
став майстром спорту з
городків. Гранату він ки
дає за 62-метрову відміт
ку.
На поріг ступив моло
жавий чоловік у робітни
чій спецівці.
— Наша гордість і кра
са, — поспішив
продов
жити свій коментар Гон
чарук, — кращий маши
ніст на обкатці тепловозів,
голева колективу фізкуль
тури Леонід Кукушкін. Ви
конав
першорозрядні
нормативи з чотирьох ви
дів спорту... А он за ним
— електромонтер Володи-

О. АНОХІНА.

СПОСІБ ЖИТТЯ —
РАДЯНСЬКИЙ_______

ОГЛЯД КОЛЕКТИВІВ

ФІЗКУЛЬТУРИ ПО
ВПРОВАДЖЕННЮ

КОМПЛЕКСУ ГПО

СТАНЦІЯ ПРИЗНАЧЕННЯ - СТАДІОН
ЛЧ ДИН голова колгосп/
сказав групкомсоргові
тракторної бригади:
— Спорт — штуковина
справді цікава. Але зараз
мені не згадуй про спар
такіаду. Коли не буде чо
го робити в полі, тоді й
можна кликати
всіх ча
стадіон. Пожартуємо, ро
зімнемось, якщо у тебе
вже так заплановано.
А директор
Гайворонського тепловозоремонт
ного заводу Д. А Деркач
сам прийшов
перед суботником
до секретаря
комсомольсокої організа
ції В Гончарука (він же—
інструктор по сперту):
— Оголошуй збір. Пе
реконаний: люди найкра
ще гуртуються
саме тут,
на стадіоні. Давай спер
шу крос. Поіім іще, іще...
Щоб побачити
завзяття
кожного.
І вони побігли — робіт
ники, інженери,
техніки,
контролери,
бухгалтери,
обліковці, начальники це
хів, учні слюсарів. Перше
коло, друге, третє.. Суддя
на лінії о' олосив:
— Лідирує
майстер
спорту СРСР, один із пер
ших
значківців
нового
комплексу ГПО
Дмитро
Антонович Деркач.
Так, це саме той Дер
кач, портрет якого красу
ється в галереї спортивної
слави біля
Будинку фіз
культури Гайворонського

донь, успіхів і невдач, радо
щів... Справжнє випробуван
ня зробленої о тобою вибору
професії. Такими були 730
днів для Тетяни Сннькоііець — тепер комісара клу
бу макаренківців, створеноіс студентами Кіровоград
ського педагогічного інсти
туту імені О. С. Пушкіна.
... Познайомившись ближ
че зі своїм підопічним, Гст’іна зрозуміла, що хлопця не
перевиховати, поки він пе
ребуватиме в старій компа
нії. Треба було відокреми
•
ти його від «друзів»... Гак
замість одного «важкого^ у
неї стало шестеро. Андрій з
МПТУ № 4 був «найтверді
шим горішком».
— У клубі макаренківців
учуся серце віддавати дітям,
— каже Таня. — Готуюсь
усе життя прожити так...
Студенти — члени клубу
— бажані гості в школах,
училищах. Як про справж
ніх помічників у вихованні
«важких» підлітків відзива
ються про них досвідчені пе
дагоги, вихователі. А голов
не — їх
поважають, тяг
нуться до них хлопчики і
дівчатка. ! таку, чи схожу на
Танину історію може роз
повісти кожен
макаренкіксць.

Чимало попрацював ін фізкультури. Торік кожен
структор по спорту разом третій робітник теплово.чоіз заводським
фотогра ремонтного заводу став
фом — виготовляли фо- значківцем ГПО. Тут ми
підготували
тостенди
і фотовітрини. нулого року
Розміщено
їх тут же, 'де трьох,, майстрів спорту,
й дошки показників пере 20 першорозрядників, 311
можців
соціалістичного спортсменів масових роз
змагання. Цікава
деталь: рядів. Нині на старти з ба
відбувся суботник — про гатоборства ГПО вийшов
нього
на
спеціальному кожен четвертий робітник
із них
стенді фоторозповідь, а підприємства, 89
поруч — фотознімки ПОЄ стали значківцями. А під
ДИНКІВ
з багатоборства час спартакіадних стартів
86 чоловії: поповнили ря
ГПО.
О ОНИ
ВИХОДИЛИ
з ди розрядників.
За активну
роботу по
прохідної заводу. Най
більше їх завертало ліво пропаганді і введенню в
руч — на вулицю, що ве дію комплексу ГПО ко
де де стадіону
І голова лектив фізкультури Гайгепловозорайонного спорткомітету воронського
ремонтного заводу наго
А. Ялоза зауважив:
— Ми один раз поціка роджено спеціальною ме
та вимпелом ЦК
вилися, скільки
їх піде даллю
після зміни є кафе і пив профег'лки робітників за
транспорту і
ну... По кухлю пива взяли лізничного
двоє,
тридцять п'ятеоо ЦК ДСТ «Локомотив».
з'явилося па стадіон — це
... Голова завкому проф
ті, хто ще не здобував чем спілки Д. М. Секлицький,
піонських титулів і не тре підбиваючи підсумки со
нується регулярно у споо- ціалістичного
змагання
між цехами і відділами,
тивні-х секціях.
— А на нашій водній ба бригадами, кращими за
зі у вихідні — п’ята части фахом, сказав:
на робітників заводу,—до
— Була пропозиція вра
дав голова вузлової ради хувати й сгортивні досяг
«Локомотива» І. Ф. Пугач. нення.
— По черзі сідають на
— Правильно, — вста
човни. Та ще займаються вив майстер спорту Д. А.
спортивним рибальством..
Деркач. — Але передусім
Звідси й інші цифри, які скажімо «спасибі» самі со
красномовно свідчать про бі.
активізацію спортивно-ма
М. ШЕВЧУК.
сової роботи в колективі

Півдоби
в кам’яному
мішку
Перше серйозне ВППРООУ«н-?,?1 па шахті-новобудові
«Нагольчанська» № і_‘2 «•<•лиги° ?цтр"ма™ молоді гіршпен бригади
Г. иіпстгьи/;;
ф Кои-рг
ішкова.
Вони ;)е
XІЯ показали'а-ру пи^поЙв'

••• Це сталося під час vic.
• юдання в лаві бутовнх смуг

"ад ■’ пс„е?Ж;|
Ж»,
pa“3 Jn‘?ry J lpini'ioro' Mailer
«Усім
Про^вУчала команда:
«
і сім — Ііа ЩТрек> робітпи
міс^
ППД,^--яОал,,ш"^ свої
0лстсаіппаОііРІІ’'ПІСЯ
rv.,. са, др Чорний,

лише
Петт

<і>“=о“йох.ахю1го=“»те
чя полк сїуетел'Й'' Ялпм'ї'
іор підприємства г АД Мсе’
XI. ГОЛОВНИЙ технолог І\1і*

лин
а 1,аробітпшнп
»ДОсвідченІших
СМІЛИВИХ
« 1І
створено б?н?аду"Х роз°
опрання завалу.
P0j’
За Лічені ХВИЛИНИ ГІРШІЙ»
втд0Тз'іб0 “ Лаву повітрогіро.

«ід, забезпечили її вибійнії
ми молотками,
достав и ї
ліс. Одні рубали і розтягува
ли кам'яні брили, шли
.
нювалп вузький прохід де
рев якими стояками і зз.жнлн над ними дах. Дванад
цять годин тривала сутичка
•> стихією. Понад 40 метрів
пошуково-! пічки пройшли
робітники в неймовірно важеувпГ^ІОиах< Прп,“г- ‘40 по
сувався
попереду,
брав
шматки породи, трохи підгяS/nn?.C?vHa руквх і проштогі.
х> вав іх під собою іншому
л Віялися в ланцюжку через
кожні 20 хвилин Сил рооітникам додавала свідомість
що їхні товарний живі що
нони чекають допомоги
Про цс свідчили ледь ЧУТ
НІ голоси, які долинали з обвалу. I слабкі сигнальні сту.
ки по засипаних риштаках.
— Перехитрили стихію. —
всміхнувся, паче нічого й по
О.УЛО, Петро І'онялов,
коли
минули перші хвилини ра
дісної зустрічі з друзями. —
І спер чіда.ркна четвірки,
ВІДПОЧИВШИ ПІСЛЯ П03ГЫЧРЙНОЇ ЗМІНИ знову ІІОВ дрпулас І,
у вибій. Такі обвали дбжуть
гірники, рідкісний виняток,
а цього ралу він став сер
йозною перевіркою МУЖНОС
ТІ і згуртованості людей.
О. КОВАЛЕНКО,
кор. РАТАУ.

Антрацит,
Ворошиловградської
області.

•• і

4= emop

,}1№олодяй комунар**
І публіканська фізико-ліате,ма І них інструментів

тична школа». 17.10 — Ліспі
І на вірші М. Добронравова.,
і 17.20 — Для дітей. «Оліиецьмалювець».
18.00 — Кон
церт. 18.30 —
Телефільм.
19.00 — «Актуальна каме
А ЦТ
8.00 — «Час». 8.40 — Гім ра». 19.30 — «Знімається кі
настика. 9.05 — Мультфільм ло». 20.30 — ФІльм-концерт.
«Стьопа — моряк*. 9.М — 20.45 — «Па добраніч діткі»
Очевидне —
неймовірна. 2І.00 — «Час». 21.35 — Ху«Бунтівний
10.30 — Л. Бетховен. Соната ! дожнін Ф'зьмі
для скрипни j фортепіано. | Оріоні». 2’2.5о — Тележурнал
По закінченні
По закінченні — Новини. «Старт».
14.39 — Новини.
14.50 — Новини.
Док. телефильм «КамАЗ. Дру- А ЦТ (IV програма)
те дихання». 15.20 — Кон
19.00 — Чемпіонат СРСР з
верт Державного ансамблю футболу:
«Динамо» — (Тбілі
народного танцю Азербайд сі) — «Пахтакор».
У перерві
жанської
РСР. 16.15 — (19.45) — «Вечірня
казка».
Об'єктив. 16.45 — Горизонт. 20.45 — Співає заслужений
17.45 — Арії з опер у вико артист РРФСР Г. Васильєв.
нанні
народного артиста 21.00 — «Час». 21.35 — Ху
УРСР М. Огренича. 18.15 — дожній
фільм «Вітрогонка».
На полях країни. 18.30 — У
кожному малюнку — сон
це. 18.45 — Сьогодні у світі.
19.00 — До Дня проголошен
ня Демократичної Республі
ки Афганістан. Прем’єра до
кументального
фільму
«Правда Квітневої револю- А ЦТ
ції». 19.50 —
___
_ ___
Телефільм
8.00 — «Час». 8.40 — Гім
«Мужність». 5 серія. 21.00 — мастика. 9.05 — Телефільм
Програма
«Час». 21.35 — «Мужність». 5 серія. 10.10 —
Молодіжний вечір в Кон Телефільм «У світі ляльок».
цертній студії Останкіно. У 10.30 — Пісня
далека
іі
перерві — Сьогодні у світі. близька. По закінченні —
Новини. 14.30
— Новини.
А УТ
14.50 — По Сибіру і Далеко
10.00 —
«Актуальна ка му
Сходу. Кінопрограма.
мера». 10.35 — «Твоя життє 15.30 — Телестадіон. 16.00—
ва позиція». 11.25 — Кон «Відгукніться,
сурмачі!»
церт. 11.40 — «Шкільний ск-. 16.30 — Музичні вечори для
рак». 10 клас.
Українська юнацтва. С. Прокоф’єв. Кон
література. 12.10 — Худож церт № 1 для скрипки з ор
ній фільм «Дума про Ковпа кестром. Сьома
симфонія.
ка». З серія. «Карпатн-Кар- 18.10 — Ми будуємо БАМ.
йатн». Фільм 1-й. 16.00 — 18.45 — Сьогодні у світі.
Новини. 16.10 — «Срібний 19.00 — Життя науки. 19.30
дзвіночок». 16.40
— «Рес- — Концерт оркестру народ-

Вівторок

А УТ
— «Актуальна камс-

ра». 5 0.35 — «Щаслива сто
рінка». 11.40 — «Шкільний
скрап». 8 клас. Російська
ХуДОЛіНІЙ
мова.
12.10 —
___
фільм «Дума про Ковпака».
З серія. «Карпатп-Карпати».
Фільм 2-й. 16.00 — Новини.
16,10 — «Срібний дзвіно
чок». 16.30 — Телеклуб «Іг
ротека». 17.15 —
«Адреса
досвіду: Верхньодніпровськ
кий міжколгоспний комбінат
по відгодівлі свиней Дні
пропетровської
області».
17.45 — «День за днем». (Кі
ровоград). 18.00 — «Корисні
поради». 18.30 — «Вперед,

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
навчання

на 1981—1982 навчальний рік.
продавець промислових і продовольчих товарів
(стипендія — 30 нрб., строк навчання — 1 рік);
кухар громадського харчування (стипендія — ЗО
нрб., строк навчання — 2 роїш).
Юнаків і дівчат з освітою за 8—9 класів приймають на спеціальності:
електрик по освітленню й ремонту' устаткування
(строк навчання — 2 роки); „
токар по металу (строк навчання — 2 роїш);
автослюсар (строк навчання — 2 роки).
Учні, які вступають до училища після закінчення
З класів, перебувають на повному державному утри
манні.
Всі учні лід час проходження виробничої практики
одержують доплату до стипендії: ті, що вчаться, па
гірничих спеціальностях, — 50 процентів, усі інші —
33 проценти від заробленої суми.
Відмінники навчання одержують підвищену стипен
дію.
Іногородніх забезпечують гуртожитком.
Заяви про вступ із зазначенням виробничої спе
ціальності подавати на ім’я директора училища. До
заяви додати документ про освіту, свідоцтво про на
родження, 4 фотографії 3x4 см, характеристику, ме
дичну довідку.
Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Олександ
рія/ площа Кірова, 18. Телефони: 2-14-32, 2-37-79.

Заклад готує кизліфікоБаних робітників для вироб
ничого об'єднання «Олександріявугілля».
Юнаків і дівчат з освітою за 10 класів приймають
па спеціальності:
машиніст конвейєрів для роботи на вугільних роз
різах (стипендія — ЗО крб., строк навчання — 1 рік);
е.іектіюелюсар підземний (стипендія — 129 крб.);
машиніст електровозів підземних (стипендія — 129
крб., строк навчання — 1,5 року),
машиніст електровозів для вугільних розрізів (сти
пендія — 100 крб,);
машиніст екскав; торів для вугільних розрізів
(стипендія — 100 крб., строк навчання — 1 рік);
апаратник вуглезбагачення для ’брикетних фабрик
(стипендія — 85 крб., строк навчання — 1 рік);
токар но металу (стипендія — 85 крб., строк нав
чання — 1 рік);
електрослюсар промислового устаткування (стипен
дія — 85 крб., строк- навчання — 1 рік);
намотувальник котушок (стипендія — ЗО крб.,
строк- навчання — 1 рік);
автослюсар-шефер (стипендія — 72 крб., строк
навчання — 1 рік):
слюсар-складслі і.чік
електромашин та апаратів
(стипендія — ЗО крб., строк навчання — 1 пік);
слюсар-ремоптник (стипендія — 72 крб., строк нав
чання — 1 рік);
сліосар-інструмснтальпчк (стипендія — ЗО нрб.,
строк навчання — 1,5 року);
наладчик верстатів (стипендія — ЗО крб., строк
навчання — 1,5 року);

на спеці&ль-

пості;

лісоінженерна справа,
технологія деревообробки,
машини і механізми лісової та деревообробної про
мисловості.
економіка та організація лісової промисловості і лі
сового іосподарства,
економіка та організація деревообробної промисло
вості.
Приймання документів — з 20 квітня по 31 липня
1981 року.
Вступні екзамени — у два потоки (за викликом).
Особи, які вступають на спеціальність «Машини-і
механізми лісової та деревообробної промисловості»,
складають екзамени з математики (письмово й усної,
фізики (усно), російської або української мови та лі
тератури (твір). Особи, які вступають на всі інші спе
ціальності, складають екзамени з математики (усно),
фізики (усно), хімії (усно), російської або українсь
кої мови та літератури (твір).
11а навчання без відриву від виробництва в першу
чергу зараховують осіб, характер роботи яких відпо
відає вибраній у вищому навчальному закладі спеці
альності, якщо вени працюють за цією спеціальністю
не менше шести місяців, випускників середніх споткальних і середніх професійно-технічних навчаль
них закладів, які вступають на споріднені спеціаль
ності, а також звільнених у запас військовослужбов
ців. При цьому перевагою при зарахуванні користу
ються особи, направлені підприємствами, колгоспами,
радгоспами, установами, організаціями на навчання
на спеціальності, які відповідає характеру роботи
вступника, по пред'явленню направлення за єдиною
формою.
Заяву про вступ на ім’я ректора інституту разом
а документами, вказаними у Правилах прийому, по
давати на адресу: 29С032, м. Львів-32, вуя. Пушкіна,
103, приймальній комісії.
З 1 г.о ЗО липня для вступників при інституті пра
цюватимуть платні підготовчі курси з відривом від
виробництва.
Приймання заяв на курси — по ЗО червня 1931
року.
Зам. 34.

Четвер

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Н® З

ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ

на перший курс заочного

2S квітни l$s>8i року

орлята!» 19.00 — «Актуаль' шІ^УКН£ься'
сурмачі!»
на камера». 19.30 — «Дійові1 «
Концерт афганських
особи та виконавці». 20.30— артистів.
jiq закінченні —
Концерт пісні. 20.45 — «На
п 14ті30 — Новини.
добраніч,
діти!» 21.00 —
Соціалістичної
Peenv6
пік і
«Час». 21.35 — «Зустрічі на В
’
сгиам.
Шнопрогі
амаУбі5.20
ваші прохання». Композитор
А ЦТ
Раймонд Наулс. По закінчен Г1 ,^®^аиШкоЛа- 13.50 ні — Новини.
і
о.ом
Москва. Кіноогляд.
j мажор. 16.10 - і>,дмо<->,-(,)міі Сняткоііи
композиція за тво
в.зкапищі. Л0-4
іі рами РІІДПІІСІИІІХ
-художни
ків. 9.15 — Пісні і танці пі
ролів СРСР. 9.45 — Москва.
і йоііів. Естетичне виховання Красна площа,
Передача,
виховання
моральне. присвячена /■/■■■
дню міжнародКВІТНЯ /0.33 — М.Л'ЗЬТфІЛЬМ «Стри ноі солідарності
-Сті трудящих
бок».
— Сьогодні у 1 Травня, гіо ж...
закінченні —
світі. 19Д 0 - — Весна в місті. Святковий піонерський
кон
Шнсзамалк>овка.
19.10 — церт. 12.00 —V. Поезія боротьКонцерт іКсліиївного акаде он п праці. 12,-ъ _ Концерт
мійного 1‘лй
саА’Ол,° народ,г<„-о Воронезького
„1111,0,0
"Молдавської
нськоі
РСР народного Xхору. російського
танцю
"
іудо —
‘'^-«ьтірільмйі «Хитра воро«Шок». 19.55
«Мужність». 7
Ао. І . на»,
«Мореплі
■ -итЛ^Ж
'.••іна>.
і.т чч’’“СТВ°Ссміннш«час». 21.35 •_— lift«'.* •
.... І їи поліг?
літичноі пісні. Б перерві• ‘ *?’г»ме
філ'ьм «Серед КОСМіЧНИХДО*"
Сьогодні у гвггі.
ріг одна — моя...»
.» 14.05 —
А УТ
Фільм-концерт
«Танцює
16.00 — Новини. 16.10 — «Аіенго». 1'1.-13 — Телефільм
«Срібний дзвіночок». 16.35 «Школа».
15.50 — Фільм— Концерт, 17.35 — Доку- конперт «Звичайні чудеса» з
А ЦТ (IV програма)
ментальний
18.00 j частю народного артиста
19.00 — «Слуясу Радянсь — «Палітра».телефільм.
18.30 — «Со Вірменської РСР А. Акопя
кому Союзу! 20.00 — «Вечір нячне
коло».
19.00
—
«Акту
 на. 16.30 — Показові висту
ня казка».
20.15 — «Коло
камера». 19.30 — «Зу пи найснльніших фігуристів
читання». 21.00 — «Час». альна
стріч
із
піснею».
20.45
—
21.35 — Художній телефільл» ♦ Ііа добраніч, діти!» 21.00 — світу. 18.10 — На екрані—
«Віриш — і-е віриш».
«Час». 21.35 — «Новини кіно кінокомедія. «Цирк». 19.40—
екрана».
По закінченні — Святковий «Голубий вогник».
21.00 — Репортаж про свят
Новини.
кування Дня
міжнародної
А ЦТ (IV програма)
солідарності
трудящих 1
19.00 — «Клуб кіноподоро- Травня. 22.00 — продовжен
жей». 20.00 — «Вечірня каз ня «Голубого вогника».
А ЦТ
ка». 20.15 — «Подвиг». 21.00
8.00 — «Час». 8.40 — Гім — «Час». 21.35 — Художній
настика. 9.05 — Телефільм телефільм «Середина жит
Редактор В. СТУПАМ.
«Мужність». 6 серія. 19.10— тя». 1 і 2 серії.

«Російські
Візерунки». 19.55 — Теле
фільм «Мужність». 6 серія.
21.00 — «Час». 21.35 — Кінопанррама. По закінченні
__ ..._____
Сьогодні у світі

ДОРОГІ ТОВАРИШІ!

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Чудовий додаток до святкового подарун
ка для ваших рідних та близьких — білет
«Спортлото» ,по якому можна виграти від
З до 10000 карбованців.
КУПУЙТЕ БІЛЕТИ «СПОРТЛОТО».

РЕКТОРАТ.

Кіровоградський відділ реалізації «Спортлото».

Зам. 36.

У святкові дні поштоеє навантаження збільшуєть
ся в Ю—15 разів, що утруднює вчасну обробку лис
тів, карток, бандеролей, посилок.

Для того, щоб адресат одержав кореспонденцію
до свята надсилайте її завчасно, не пізніше за 10
днів ДО свяг.
При написанні «дреси обов’язково зазначайте пош
товий індекс підприємства зв язку.
Якщо кореспонденцію буде відправлено пізніше
зазначеного строку й без зазначення індексу, орга
ни зв'язку не гарантують вчасної доставки її адре
сатам.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ ТОРГОВЕЛЬНЕ УЧИЛИЩЕ

Зам. 39.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
Вступники подають заяву із
зазначенням вибраної
спеціальносіі, характеристику, свідоцтво про народження або паспорт, документ
про освіту, довідку з
„ісця проживаьн«, медичну Я»еГд«у’(форм7№ Ж):
чотири фотокартки 3X4 см.
'
До училища приймають осіб, яким на
день вступу
виповнилось не менше 16 років.

Документи приймають з 15 травня по

15 серпня.

Початок занять з І вересня.

ПРОВОДИТЬСЯ ВЕСНЯНЕ СВЯТО
КНИГИ ПІД ДЕВІЗОМ «РІШЕННЯ
XXVI З’ЇЗДУ КПРС — У МАСИ»
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 розповсюджєнні матеріалів XXVI з'їзду КПРС та XXVI з'їзду Компар-

Адреса училища; м. Кіровоград Оул
Телефон 4-14-85.
Н Д' Вуп' Василинк, 5.

1ПШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

їхати автобусами
№№
5
тп
№№ 2. 4, 5, 6 де зупинки «Щве'йна ф^ХТ^™"

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

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 35.

Зам. 38.

«Молодой коммунар» —

НАША АДРЕСА

орган Кировоградского

316050. МСП
м. Кіровоград,
суп. Луначарського. 36,

областного комитета
ЛКСМ Украины.
Ла украинском языке.

БК 66395.

Адміністрація
Кіровоградського поштамту.

З 20 КВІТНЯ ПО 10 ТРАВНЯ

на 1981—1982 навчальний рік.
На спеціальності «Продавець промислових товарів
широкого профілю», «Продавець продовольчих то
варів широкого грофілю» поиймають 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 «Кснтролер-касир
промислових
товарів», «Кснтролер-касир продовольчих
товарів»
приймають юнаків і дівчат з освітою
за 8 класів.
Строк навчання — 2 роки.
Учнів забезпечують підручниками. Вони одержуюгь стипендію в розмірі 32 нрб. на
місяць; воїни,
звільнені в запас із лав Радянської Армії, — 70 нрб.
на місяць.

ДИРЕКЦІЯ.

Зам. 37.

Індекс 61107.

ОСсяг 0.5 друн. арк

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів і масової
роботи, відділ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний сснретар, відділ учнів
ської 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.
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ОблсложиЕСПілна-

Газета виходить у вівторок,
четвер І суботу
Друкарня імені Г М. Димктроеа
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м, Кіровоград, луп. Гпінни, *•
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