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ЗУСТРІЧІ

Щоденна програма дій
В області закінчилися зу
стрічі членів бюро районних
і міських комітетів партії з
комсомольським
активом,
Нй яких ішлося пре головні
напрями
роботи
комсо
мольських організацій об
ласті по виконанню рішень
XXVI з’їзду
КПРС, поло
жень і настанов, висунутих
товаришем Л. І. Брежнєвим
у Звітній доповіді ЦК КПРС,
рішень XXV!
з’їзду Ком
партії України.
;*с
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*
часом дедалі
Останнім
відчувається негостріше
якісних
обхідність НОЕИХ
змін у формуванні молодо
го поповнення робітничого
класу, колгоспного селянст
ва, радянської інтелігенції,
зазначалося на зустрічі чле
нів бюро Компаніївського
райкому Компартії України
з комсомольським активом
Профорієнтація,
району,
виховання
всіх
трудове
груп молоді повинні стояти
на солідній
державній ос
нові. Кожен школяр, учень
ПТУ зобов’язаний /лати чіт
ко окреслену трудову орі
єнтацію, розуміти важли
вість суспільно
корисної
праці, як найпершої життє
вої потреби,
необхідного
фактора всебічного гар/лонійного розвитку особи, бу
дівника комуністичного су
спільства.
Учасники зустрічі — пер
ший
секретар
райкому
ЛКСМ України Сергій Бер
ко, секретар комсомольсь
кої організації райсільгосптехніки Олександр Голові:«,
секретар комітету комсомо
лу колгоспу
імені Леніна
Микола
Заврін, секретар
комсомольської організації
колгоспу імені Кірова Сер
гій Макуня,
секретар учи
тельської
комсомольської
організації Червоновершсьнеї середньої школи Лідія
Черв'як, секретар комітету
комсомолу ветеринарного
технікуму Лариса Супрунюк
та інші — наголошували у
своїх виступах:
,допомогти
поколінню
підростаючому
знайти своє місце
Б ЖИТТІ,
не тільки навчити його розуміти суспільну значущість
праці, а й показати йому її
красу, прищепити любов до
вибраної професії, виховати
повагу до свого трудового
колективу — есі ці питання
с важливими
складовими
роботи комсомолу району
по трудовому
ВИХОБвНіНО
молоді.
На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України М. К. Пашолок.
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Нас не можуть не хеилювати навіть поодинокі фак
ти неправильної поведінки
молодих людей, говорилося
на зустрічі членів бюро Нопомиргорсдськоге райкому
Компартії Унраїни з комсо
мольським активом району.
Тому комсомольським орга
нізаціям треба
рішуче ви-

корінювати серед юнаків і
міщанства,
дівчат прояви
споживацького підходу до
життя, різного роду пору*
шення норм /лоралі і право
порядку, що їх допускають
молоді люди.
Учасники зустрічі — пер-,
ший
секретар
райкому
ЛКСМ України Тетяна Дмит
комітетів
ренко, секретарі
колгоспу
комсомолу:
«Жовтень» — Юрій Джевага, АТП 10040 —
Дмитро
Недопас,
колгоспу імені
Шевченка — Андрій Кожу
хар,
Новомиргородського
елеватора — Тетяна Черну
ха та інші — у своїх
ви
ступах
підкреслювали, що
комсомольський актив раййону цю роботу з підроста
ючим поколінням прагне
проводити
з урахуванням
особливостей,
специфіки
різних категорій молоді. І
хоча вимога ця не нова, са
мокритично вказували про
мовці, але на
практиці не
завжди нами враховується,
зокрема
в роботі серед
школярів.
На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України
В. А. Дави
ди к.
На зустрічі був присутній
перший
секретар обкому
ЛКСМ
України
Олексій
Скічко.
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Соціалістичне
змагання,
говорилося на зустрічі чле
нів бюро Добрсвелнчківськогс райкому Компартії Ук
раїни з комсомольським ак
тивом району, — важливий
засіб залучення
молодого
покоління
до будівництва
нового суспільства, розвитку
творчої активності та ініціа
тиви всіх трудящих, утверд
ження високих моральних
якостей радянської люди
ни.
Розвиваючи соціалістичне
змагання, комсомольці раййону прагнуть
виховати у
кожної молодої людини по
чуття усвідомленої гордості
за те, що досягнуто бороть
бою і практичною працею
старших поколінь. У даль
шому поліпшенні організа
ції змагання велику роль ві
діграють правильне викори
стання моральних і матері
альних стимулів,
уміле їх
- поєднання.
Наше завдання полягає в
тім, говорили на зустрічі
перший секретар райкому
ЛКСМ України Микола Чай
ка, заступник секретаря вуз
лового комітету комсомолу
станції
Помічна
Микола
Луцкевич, секретарі комсо
мольських організацій кол
госпів: «Правда» — Вален
тина Павленко, «Дружба» —
Катерина Зоря та інші, щоб
кожен учасник
змагання,
кожен молодіжний
колек
тив був
переконаний, що
ударна праця завжди мати
ме визнання і високу оці.ч«
ку, принесе повагу і вдяч
ність товаришів, а недисци
плінованість, неохайність у

роботі викличуть
громад
ський ссуд.
На зустрічі виступив пер
ший секретар райко/лу Ком
партії України В. М. Шикіта.
Ф * *
Ударним фронтом на селі с тваринництво,, наголо
шувалось на зустрічі членів
бюро Бобринецького рай
кому Компартії України з
комсомольськи/л
активом
району.
Учасники зустрічі — пер
ший
секретар
райкому
ЛКСМ України Валентин Му
зика, секретар комсомоль
ської організації
райсілогосптехніки Олександр Щиченко, секретарі комітетів
комсомолу колгоспів: імені
Кірова — Надія Плющ, іме
ні Димитрова — Андрій
Доброштан, «КолАЇнтерн» —
Нелл Самборська та інші —
зазначали, що
робота по
закріпленню молоді на се
лі, зокрема в тваринництві,
ведеться ще не
досить
ефективно. Немічаєся кон
кретний план
поліпшення
цієї роботи.
На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України М. Г. Гайда
мака.
На зустрічі був присутній
секретар обкому ЛКСАА Ук
раїни Валерій Мальцев.
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Комсомольська
робота
сьогодні —
одна із склад
них ділянок соціальної ді
яльності, говорилося на зу
стрічі членів бюро
Олек
сандрійського райкому Ком
партії України з комсомоль
ським активом району.
Було сказано, що комсо
мольські
працівники стали
більше уваги приділяти пер
винним комсомольським ор
ганізаціям, комсомольським
групам, особистому спілку
ванню з молоддю, активні
ше впливати на її виховання,
Проге всі зусилля в цьому
напрямі не дадуть потрібно
го результату, якщо не ста
вити однієї, головної мети—
зміцнення і підвищення бойобитості первинних комсо
мольських організацій.
Що може слугувати кри
терієм активності
комсо
мольського осередку? _
питали перший
секретар
райкому ЛКСМ України На
дія Уварова, секретар комі
тету комсомолу
колгоспу
імені Карла ЛАаркса Віктор
Озерний, секретар учитель
ської комсомольської орга
нізації Червонокам’янської
середньої школи Анатолій
Харитонов, секретар комі
тету комсомолу М'ЖКОЛГОСПбуду Леонід Площин, секре
тар комсомольської органі
зації районного інформацій
но-обчислювального центру
Валентина Дубопець та інші,
які виступили на зустрічі, і
самі відповідали:
дальше
зміцнення КОМСОМОЛЬСЬКИХ
організацій, підвищення їх
ньої ролі в ідейно-політич
ному
вихованні
молоді,
господарському й культур-

нэму будівництві багато Б
чому визначаються складом
кадрів та активу районної
комсомольської організації,
їхньою здатністю і вмінням
організувати практичну ро
боту комсомольців І МОЛОДІ
по виконанню завдань, на
креслених XXVI з’їздом
КПРС.
На зустрічі виступив дру-.
гий секретар райкому Ком
партії України В. Г. Жаботєнко.
На зустрічі був присутній
завідуючий відділом робіт
ничої і сільської молоді об
кому ЛКСМ України Воло
димир Карпенко.
* * *
Вирішальну роль у трудо
вому вихованні молоді віді
грають виробничі колекти
ви. У трудовому колективі
кожен його член формуєть
ся як особистість, збагачу
ється духовно, зростає про
фесійно, вчиться мислити і
діяти з урахуванням загаль
нонародних інтересів, rosoрилося на зустрічі членів
бюро Петрівського райкому
Компартії України з комсо
мольським активом району.
Учасники зустрічі — пер
ший
секретар
райкому
ЛКСМ України Володимир
Ганжа, секретарі комітетів
' комсоллолу: колгоспу «Ук
раїна» — Володимир Ляхозчук, радгоспу «Маріампільський» — Валерій
Білоус,
виконкому
районної Ради
народних депутатів — Сер
гій Ганжа, секретар учитель
ської комсомольської орга
нізації Ганнівської
серед
ньої школи Олександр Бзбенко та інші, котрі висту
пили на зустрічі, — підкрес
лювали, що
справжньою
школою робітничого гарту
і громадської зрілості ста
ли для багатьох юнаків і
дівчат комсомольсько-мо
лодіжні колективи. А тому,
підкреслювали
промовці,
всім нам слід прагнути до
того, щоб новачки починали
свою трудову біографію, як
правило, саме в комсомоль
сько-молодіжних
колекти
вах.
На зустрічі виступив пер
ший
секретар
райкому
Компартії України Б. ГІ. Захарченко
$

$
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Сьогодні в гуртожитках
Світловодська мешкає знач
на частина молодих робіт
ників промислових підпри
ємств міста. Чим став і ста
не для них цей дім — «го
телем», де є ліжко, чи
справжньою школою вихо
вання і культури? Відповідь
на це запитання прагнули
знайти на своїй зустрічі
члени бюро Світловодського міськкому Компартії Ук
раїни і комсомольський ак
тив міста й району.
У виступах промовців —
першого секретаря міськко
му ЛКСМ України Володи
мира Іванова, секретаря ко
мітету комсомолу заводу
(Закінчення на 3-й стор.).

НАГОРОДА
ЗОБОВ’ЯЗУЄ
Паша ордена Трудово
го Червоного Прапора ра
йонна комсомольська ор
ганізація восени минулого
року за підсумками жнив
ної кампанії стала першим
лауреатом призу льотчнкакосмонавта СРСР Героя
Радянського Союзу Л. І.
Попова,
заснованого об
комом комсомолу.
Сама
церемонія
нагородження
була для пас подвійно ра
дісною:
славний земляк
тільки-но повернувся
на
Землю після шестимісяч
ного польоту.
1 ось — повий політ. Ра
зом із громадянином СРР
Ду.мітру Прунаріу, комсо
мольці і молодь району зу
стріли що звістку з радіс
ним піднесенням.
Члени
багатьох комсомольськомолодіжних колективів, які
сільському
трудяться в
господарстві,
вирішили
найвищою
працювати з
продуктивністю, щоб боротпся за одержання мак
симально можливих

КОСМІЧНИЙ ТРАВЕНЬ.
пова — Тетяна Овсіївна),

жаїв усіх сільськогоспо
дарських культур. Тільки
досягнувши цього можна
сподіватися, що новоукраїнську «прописку» призу
буде продовжено.
Тепер на полях госпо
дарств райоцу роботи до
волі. Закінчується сівба
кукурудзи. Цього року во
на займе 11 тисяч гектарів.
На половині площ цю
культуру впрошують за ін
дустріальною технологією
27
комсомольсько-моло
діжних колективів. Поки
що найкращі показники в
роботі мають КМІ< колгос
пів імені Шевченка і
«Дружба», де групкомсоргаадн Володимир Дубчелко і Леонід Лубенець.
Добре працюють паші
комсомольці. До цього їх
кличуть приз героя-космо
навта, особистий приклад
земляка.
О. КОЗЛОЕСЬКИЙ,
перший секретар Нсвоукрвїнськсго рейко*
му комсомолу.

(Мати космонавта Л. І. По

Фото С. АНДРУСЄНКА.

МИРНИМ космос
Колектив
видобувної
дільниці шахти
«Світлонільська», де секретарем
комсомольської організації
А. Макарснко, вдруге за
рахував до свого складу
льотчнка-космонавта Л. І.
Попова.
Молоді шахтарі зобов'я
залися в дні космічного по
льоту свого земляка знач
но перевиконувати змінні
завдання,
щоб процент
перевиконання в сумі ста
новив рекордний виробіток

почесного члена бригади.
Всі зароблені за нього гро
ші комсомольці
дільниці
перерахують до Фонду МИ
РУУ шахтарів є вже певний
досвід: під час першого
польоту Леоніда Івановича
в космос вони теж оголо
сили його членом бригади
і перерахували до Фонду
миру 1862 карбованці.
Н. МИКОЛАЄННО.

м. Олександрія.

Заява ВФДМ,
І відновлення до кінця ни
БУДАПЕШГ. На сесії на
взяла нішнього
і
року переговорів
Ради НАТО в Римі
гору небезпечна лінія США про обмеження ядерних оз
на загострення міжнародної броєнь, обнародувана па се
напруженості і перетворення сії Ради НАТО
в Римі, є
Західної Європи в потенці очевидною спробою заспо
західно-європейську
альний театр «обмеженої» коїти
ядерної війни, говориться в громадську думку, збити з
опублікованій тут заяві Бю допомогою демагогічних ме
ро" ВФДМ. У пій
підкрес тодів зростаючу хвилю про
люється, що мілітаристські тестів народів і молоді За
рішення, прийняті Радою хідної Європи
проти пере
ІІАТО і підтверджені па за творення їх країн
в ядер
сіданні комітету
воєнного них заложників американсь
планування блоку в Брюссе кого імперіалізму і в кінце
лі,
кричущо
суперечать вому підсумку затягти по
прагненню народів і молоді чаток цих переговорів, під
Європи та інших континен креслюється в заяві.
Рішуче засуджуючи ці рі
тів до миру, безпеки, обме
ження гонки озброєнь, до шення Бюро ВФДМ зверта
загального
і повного роз ється до всієї миролюбної
молоді планети з закликом
зброєння.
Прикриваючись "'брехли викривати, не шкодуючи зу
агресивні
заміри
вим приводом про так звану силь.
«радянську воєнну загрозу», НАТО. ще ширше розгорну
говориться
в
документі, ти масові дії проти розмі
учасники сесії проголосили щення нових американських
програму розгортання гонки ракет у Західній Європі, ви
озброєнь в Європі та інших магати від у рядів країн
НАТО перейти на реалістич
районах світу.
На сесії було
відхилено ний і розумний шлях перегорадянську пропозицію про ьсрів на «хінові принципу
мораторій на розміщення в рівності і відмови від спроб
Європі нових ракетно-ядер- досягти воєнної переваги,
в
заяві
н’.іх засобів середньої даль відзначається
[ТАРС|.
ності. Па цьому фоні згодаі ВФДМ.
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ДОСВІД ПРАВОФЛАНГОВИХ
НА СЛУЖБУ П‘ИТИРІНКИ!
ІВ

області відбулися

майстерності

конкурси

тваринникив»

БІЛЬШЕ

ЩЕ

ІЩЕ

БІЛЬШЕ

КОНКРЕТ

НОСТІ ■ У

ВИВЧЕННІ

МІСЦЕВОГО

ДОСВІ

ДУ, ДЕТАЛЕЙ, диб-

НИЦЬ,

професійно»
механізаторів

ПРАКТИКИ,

ДІЛОВОГО ДОСВІДУ.
ЗАГЛИБЛЕННЯ

3

СПРАЖНЄ ЖИТТЯ...

та

електрозварників

голос
будді-інформатора,
Струнка дівчина в яскра
во-голубій сукні несмілизо
зайшла до кімнати. Повер
галася
звідти з вузькою
смужкою паперу. «Щерби
на... Ангара... Кучерява...»
— чигала пошепки.
-— Ну що, повезло? —
враз оточили її нозі знайо
мі, теж учасники XII облас
ного конкурсу майстрів ма
шинного доїння.
— Не знаю, — знизала
плечима.
А жеребкування тривало.
Зовсім юні дівчата і статеч
ні жінки однаково хвилюза-

Агітую
за
професію

ОПЕРАТОРИ
МАШИННОГО ДОЇННЯ

лися, переступаючи поріг
суддівської кімнати. Пізні
ше зазирали до просторо
го корівника обласної дер
жавної сільськогосподарсь
кої дослідної станції, від
шукуючи там езоїх Ялинок,
Ягідок, Лисок...
Хвилюзання...
Не всім
учасникам змагань удалося
його подолати. І під час ек
замену на знання матері
альної частини
доїльних
установок і — особливо —
коли довелося весь теоре
тичний багаж, набутий до
свід застосовувати на прак
тиці.
Максимальну
кількість
балів — 40 — одержували
майстри машинного доїн
ня, котрі бездоганно вико
нували основне завдання
конкурсу — доїння. Були й
такі, що втрачали всякі
шанси на перемогу. Адже
вимог стільки: промивка і
дезинфекція апаратів, час,
повнота видоювання, якість
/лопэка!
Рівно вступили Павлина
Хміль (Ульяновський ра
йон), Надія Пензєва (Нозо
архангельський
район) і
Людмила
Новик
(Олек
сандрійський район). Май
же максимум одержала ми
нулорічний
переможець
змагань • Тамара Сокуренко
з Бобринецького району. А
ось нашій знайомій, Марії
Клюфн (Знам’янський ра
йон), так і не вдалося по
долати хвилювання. Та ще й
одна з корів заноровилася
(мабуть, недаремно-таки на
рекли її Щербиною). Нижче
своїх можливостей виступи-

ЕЛЕКТРОЗВАР МИНИ

ла й Катерина Меринда (Новоархангельський район).
ТЕПЕР традиційне запи
тання учасникам:
— Ваші найперші вражен
ня від обласного конкурсу?
Тамара Сокуренко: Най
кращі! Ще б пак: удруге
беру в них участь, і знову
— серед переможців! Тут
навіть заговорили про на
шу, бобринецьку
школу
майстрів' машинного доїн
ня. її, звичайно, не існує. Є
високий загальний рівень
технічної
підготовленості
доярок. Та ще досвід слу
гує надійно.
Резно стежила за робо
тою молодих майстрів. Спо
добались мені дівчата. Та
ким, як Павлина Хміль і
Людмила Новик, до снаги і
високі результати у праці,
і перемоги а подібних кон
курсах. Думаю, у них іще
все попереду.
Організація змагань —
на найвищому рівні. При
ємно аразили доброзичливість, щирість у стосунках
учасників та безкомпроміс
ність боротьби. Думаю, що
висловлю загальну думку:
конкурс — найкраща агіта
ція за нашу професію.
Марія Клюкін: Це може
здатися дивним, але пере
моженою я себе не почу
ваю. Навпаки, настрій під
несений, а на душі світло
й радісно, як ніколи. Побагатьма
знайомилася з
ровесницями, ще більше
здружилася з Таїсією Косгенко. Ми разом святкували
перемогу
на районному
конкурсі. Але найголовніше

А

що я набула досвіду,
необхідного для змагань та- .
кого високого рангу.
На фермі № 1 колгоспу [
імені Дзержинського, де я і
працюю, є чимало вмілих і
доярок. Одна з них — Со- І
фія Іванівна Лихвар. Це моя
наставниця. Бона, як я вза- і
жала до нинішнього часу,
володіє ідеальною техні
кою машинного доїння. Те- |
пер побачила у суперниць і і
раціональніші методи ро’ І
боти. Поїду додому — обо
в’язково розповім про них І
дівчатам.
Були й помилки, характер
ні для багатьох
доярок,
особливо початкуючих. Цо,
перш за1 все, не досить
грунтовні знання будови до
їльних установок. Постара
юсь надолужити прогаяне в
теоретичній підготовці. Допгмогатиму й подругам по
фермі зробити це.
...Жюрі нелегко було ви
значити переможця. Лише
незначна перевага дала змо
гу посісти перше місце до
свідченій доярці із Світловодського району Ганні Іва
нівні Михайловській. Другою була Тамара Сокурен
ко. Завидна стабільність мо
лодої трудівниці.
Напружена боротьба то
чилася і в колгоспі «Украї
на» Кіровоградського райо
ну. Там змагалися майстри
машинного доїння, які пра
цюють на доїльних установ
ках типу «Тандем». Молода
комуністка
з
колгоспу
«Шлях Леніна» Онуфріївського району Ніна Тимофее
ва, котра захопила лідер
ство вже після першого ви
ду змагань, упевнено зай
няла перше місце.
Переможцям і призерам
вручено грамоти обласного
управління сільського господарства та обкому профспілки працівників сільського господарства, цінні по
дарунки.

В Олександрії відбувся
обласний конкурс молодих
електрозварників.
Сюди
з’їхались кращі представ
ники професії.
Конкурс
проходив у два тури: пер
ший — зварники змагали
ся у знанні теорії
своєї
спеціальності, другий—ви
конували практичні робо
ти. /Кюрі враховувало все:
вміння оптимального вибо
ру режиму роботи, швид
кість і якість операцій.

3. І. ЛЕНІН.

дальності за доручення
колективу —
відстояти
честь училища, — мовить,
спостерігаючи за учаснинами
змагань, головний
суддя Б. П. Кравченко. —•
Ось де
виявляються їхні
громадянська
зрілість,
дбайливість землероба.
Худенька
симпатична
дівчина швидко, впевне
но залізла
в кабіну, на
тиснула на важелі. Це ?ая
Маркосян — учениця пер
шого курсу Голованівського училища. Вона бере
участь у змаганнях поза
конкурсом, але борозна,
прокладена її агрегатом,
ніскільки не гірша, ніж у
деяких хлопців-випускників. Комсомолка мріє зу
стрічати світанки в полі, її
улюблена героїня — Тетя
на Стрижак з Херсонщини.
Рівно
й легко лежить
розоране поле. Розморачі
щедрим сонцем, повер
таються хлопці
до місця
розташування. їх зустрічає
ОРАЧІ
урочиста мелодія маршу,
їм — ніжні лісові квіти.
ЖЮРІ підрахувало ба
Z
ли. Найбільшу їх кіль
кість набрали механізато
ри Голованівського СПТУ
№ 8. Командний кубок зо
стався у господарів. На
другому місці — гайво
ронні, на третьому — уч
ні Бобринецького учили
ща. В особистій першості
чемпіоном області
став
Василь Анастасьєв, призо
ві місця дісталися Валерію
Марченку з Гайворона і
Володимиру
Лихограю з
Бобринця.
переможець
Ось він,
знімку:
стриманий, з
змагань:
переможець і
серйозним
вдумливим,
погляд’ом. Василь розпо*
призери
XII
життєвувів, що хорошу
обласного коншколу пройшов • у своєму
колгоспі імені
Енгельса
курсу профе
Новоархангельського ра
сійної
маййону, коли перебував сам
ьа практиці і працював
стгрності
се
поруч досвідчених механі
ред
учнів
заторів. А ще змалку пе
ред ним і Сергієм Бонда
профтеху ч иренком, товаришем по
лищ.
команді, був прекрасний
Фото Д. танприклад із життя земляків,
Героїв Соціалістичної Пра
ського.
ці з колгоспу «Зоря ко
мунізму»
В. Моторного,
і. Шліфера, П. Писачова.
Урочисто нагороджува
У РОЧИСТУ частину кон- методом: самі розбивают.» ли переможців. Усім їм по
J
курсу
івідкризає на собі загінку,
регулюють в’язали стрічки. Потім від
чальник навчальних закла вузли, встановлюють гли імені обкому комсомолу
дів обласного управління бину ходу ножа і т. д.
секреіар райкому ЛКСМУ
профтехосвіти,
голозний
вручила
Швидко і вправно нала М. Криворучко
сУДДя змагань Б. П. Крав годжує свій агрегат Сер Почесні грамоти
обкому
ченко. Він оголошує ХІИ гій Чміль
з Новгородки. ЛКСЛАУ
і призи, а Б. П.
обласний конкурс відкри Йому зараз у загінку. Без Кравченко — Почесні гра
тим. Зі словами привітан похибок зорав свою пло моти обласного управлін
ня до майбутніх землеро щу Василь Анастасьєв. На ня профтехосвіти і
цінні
бів звертаються інженер- пруженість і хвилювання подарунки. Від колективу
технолог
райсільгосптех- відчувається в рухах Мико Голозанівського училища
ніки 8. Г. Газрищук і вчи ли Радкевича (десь закли переможці одержали су
телька ЄмилівськоТ вось нило тягу, трактор не по веніри.
мирічної школи Головані.я- вертає
О. КОЗАЛЬ,
вправо).
Проте
ського району Н. Н. Бри- хлопець закінчує оранку з
громадський
корес
кульська.
пондент
«Молодого
результатами.
I кеГтп/ЗУКИ яухозого °Р- хорошими
комунара».
— Хлопці
пройнялися
1 кесгРУ прапор змагзнь під- почуттям високої відпозіГолозанівський район.
з сіроСонце зазисло
лубій високості, щедро
Тиша
зігріваючи землю.
стоїть над урочищем Гзлоче, де розташоване нав
чальне господарство Голованівського
сільського
професійно - технічного
училища М2 8. Але ненадозго, бо за кілька хвилин
тут буде дано старт ХНІ
обласному
конкурсу на
кращого орача серед уч
нів профтехучилищ. 1 по
пливе над землею гуркіт
двигунів.
Сюди, в
мальовничий
куточок
Голованізського
району, прибули представ
ники
з
Бобринецького
№ 2, Інгульського № 4,
Гайзоронського N2 5, Новгородківського № 6, Оникіївського
№ 1, Дмитрізського Н2 9 і Голозаніаського Н® 3 училищ.

німзють минулорічні чем
піони — учні Голозанівсь№ 8 М. Радкого СПТУ
коаич,
С. Бондаренко,
В. Анастасьєв.
...Першими вивели в за
гінки езої трактори О. Ли
сий з Інгульського учили
ща, 8. Цимбал з Гайворо
на, М. Жмурко з Оникієвого,
В. Анастасосз
та
М. Радкезич з Голозаніаська, В. Бебешко з Дмитрів
ни. Вгризаються а землю
лемеші плуга ПН-4-34, ви
вертаючи брили
масної
землі.
Натужно гудуть
Т-74.
— Одинадцять показни
ків ураховується в роботі
орача при оцінці, — каже
організатор
конкурсу
старший майстер Голозанівського
училища А. 3.
Гончарук.
— Працюють
хлопці за
московським

Чі м я
борозна
найкраща

,
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м. ПОЛІЩУК.
На знімну: перемож
ці XII обласного конкурсу
майстрів машинного доїн
ня — Ніна ТИМОФЄЄаД (злі
ва) Г. І. МИХАЙЛОВСЬКА (в
центрі) і Другий призер Та
мара СОКУРЕНКО.
ІНА. і
Фото Р. РУ&І
jt

І

Чудову теоретичну Під. ,1сцш;ої рзйсі..ІЬГ0с
,
готовку показав е.тектро- ки Вллодіїщф
Войко На
зварник із Завадлівського трстіюмї
Василь
.....
!і.:------ „ дл..ґ,і„дт<>
Ч місці. — ---графітного
комбінату Гай
Гай- ~ 1
веронського району Воло “ррапіюц з колгоспу іімені
Кіроза Устнпівського
димир Шаманський. Він (іону.
набрав найбільше
балів.
Не
Свої гнання молодий спе
меищ напруженою
ціаліст підкріпив
ділом, була
боротьба її серед
бегдоганно виконавши за комсомольців, які недавно
пропоновані йому зварю оволоділи професією елек
вальні роботи.
трозварника і НІШІ почцДруге місце
«нборов НЛ.ИІ. трудову ДІЯЛЬНІСТЬ.
електрозварник
з Бобри- Кращим серед
НИХ буч

учень
Олександрійського
профтехучилища
№
1
Юрій Чуянов. Друге іі тре
тє місця посіли відповідно
Дмитро Загішайко з Олек
сандрійського МІЖКОЛГОСНшляхбуду і Микола Чернієнко, електрозварник Заваллівського
графітного
комбінату.
Учасники конкурсу по
казали хороші знання, «е-

абияку майстерність у ро
боті.
Прикро, що Кіровоград
ський, Знам’яиськкй міськ
коми,'ДолпнськііГі, ' Оїлфріївськні'и. Новомиргородськин райкоми комсомолу
не спромоглися прислати
на конкурс своїх представ
ників.
В. КАРПЕНКО.

*.

М иг*»Яя ів8л раку

„Молод»* «®т«увгар<*

Щоденна
програма
(Закінчення.
Початок на 1-й стор.).

РІШУЧИЙ
В’ЄНТЬЯН,

Крижанівська, заступник го
лови колгоспу імені XX з’їз
чистих ме'ал'а Івана Косен
ду КПРС по роботі з молод
дю Володимир Меньшов та
ка, секретаря
комсомоль
інші, — ділячись думками
сько» організації міськпоЙуткомбінату Сзітлани Глад
про назрілі проблеми, над
«Є
«
■£
якими
працюють комсо
кої, секретаря
комітету
Радянське суспільство ви
мольські організації району,
комсомолу технічного учи
лища № 5 Людмили Моро ховує у людей усвідомлен велику увагу приділили за
ня особистої
гідності і са кріпленню молоді на селі,
зової, секретаря
КОМСО
МОЛЬСЬКО; організації міськ- мостійності, соціалістичного шефству комсомолу райо
наукового ну над тваринництвом. Бу
змішторгу
Олександри демократизму,
Корх та інших — зазначало мислення, вільної праці на ло висловлено чимало кон
ся, що успіх спрази
зале своє суспільство і на себе. кретних пропозицій.
Частину цих властивостей —
На зустрічі виступив пер
жить тут зід того, як комі
почуття самостійності, осо ший секретар райкому Ком
тети комсомолу
разом
з бистої
гордості, ВІЛЬНОГО партії України 3. Л. Вишня.
профспілковими
організапоривання — швидко засво
* * *
ці ями, органами
культури
Дальше поліпшення вну
налагодять побут юнаків і ює юне покоління. Але як
дівчат. Комітетам комсомо- що дорослим з основному тріспілкової і підвищення
уезідо/ллення ефективності
ідеологічної,
лу слід докласти максимум притаманні
високої
відповідальності політико-виховної
роботи,
узусиль для
сзусиль
перетворення
дозвілля і мо
^кожного заводського клубу кожного громадянина пе проблеми
ред суспільством, то у шко рального виховання юнаків
у справжнє молодіжне вог
лярів усвідомлення відпові і дівчат — такі основні пи
нище культури.
Зробити
обговорювалися на
життя клубу насиченим, ці дальності особи перед сус тання
пільством перебуває лиш у зустрічі членів бюро Ленін
кавим для зсік категорій
зародкозому стані.
ського райкому Компартії
молоді, добитися, щоб ін
Про це, зокрема, йшлося України (м. Кіровоград) з
тереси кожного
тут було
на зустрічі членів - бюро комсомольським
активом
задоволено, — ось один із
Вільшанського
райкому району.
критеріїв
оцінки
роботи
Компартії України з комсоУчасники зустрічі — пер
тієї чи іншої комсомольсь
мопьским активом району. ший
секретар
райкому
кої організації.
Учасники зустрічі
— пер- ЛКСМ України Тетяна Лебе
На зустрічі виступив дру
ший
секретар
райкому дева, заступник
секретаря
гий секретар
міськкому
ЛКСМ України Валерій Гон комітету комсомолу заводу
Компартії України 3. В. Дрочаренко, секретарі коміте «Червона зірка» Олександр
нев.
тів комсомолу,
заступники Сіома,
секретар комітету
На зустрічі буз присутній
голів колгоспів імені Лені комсомолу
педагогічного
другий
секретар
обкому
на та імені Аріамоноза — інституту імені О. С. Пушкі
ЛКСМ України Анатолій ПеВалентина
Марущак і Во на Леонід Куценко,
групревозник.
лодимир Політик, секретарі комсорг комсомольсько-мо
.
* е. «
комсомольських
організа лодіжного колективу вироб
Говорячи про дальше під
цій: міжколгоспбуду — Ва ничого швейного об’єднан
вищення
ефективності
і
лерій Єзчук,
райсільгосп- ня Наталя Дерев’янко, сек
якості комсомольської ро
гехніки — Олександр Кор-‘ ретар комітету
комсомолу
боти, зазначалося на зустрі
чака та інші — у своїх зи- технічного училища № 4 Ла
чі членів бюро Нозтороднаголосили риса Константинова, началь
ійвського райкому Компар ступах іще раз
на необхідності систаматич- ник штабу «Комсомольсько
тії України з комсомольсь
у кожного го прожектора» тресту «Кіно розвивати
ким активом району,
тре
зідпозі- ровоградсільбуд»
Микола
школяра особисту
ба особливо
підкреслити
дальність за дотримання ін Коман та інші, — розповів
роль райкому
комсомолу.
суспільстза. ши про участь молоді у ви
тересів цілого
Від його складу, зід підго
у вихованні конанні завдань одинадця
Важливу роль
товки, досвіду, ініціативи і
поділилися
юних громадян, підкреслю тої п'ятирічки,
відповідальності його
пра
вали промовці, відіграє Ле думками про назрілі проб
цівників значною мірою за
леми, над якими працюють
нінський залік.
лежить робота
первинних
організації
На зустрічі виступив дру комсомольські
комсомольських
організа
гий секретар райкому Ком району.
цій, тоудоза, політична
й
На зустрічі виступив пер
партії України П. О. Косман.
соціальна активність юнаків
ший секретар райкому Ком
* * ♦
і дівчат.
партії України С. С. ЛінозиУчасники зустрічі — пер Учасники зустрічі з членами
ченко.
ший
секретар
райкому бюро Головамівськоп» рай
На зустрічі були присутні
кому
Компартії
України
—
ЛКСМ України
Олександр
завідуючий відділом органі
секретарі
комітетів
комсо

Беркута, секретарі комітетів
заційно-партійної
роботи
комсомолу: колгоспу імені молу: гіерегонізського цук
Кіровоградського міськко
—Леніна — Наталя Ткаченко, рового комбінату — Люд
комбінату му Компартії України 3. І.
СПТУ-6 — Наталя
Квітка, мила Бербець,
Сподій, член бюро обкому
районної лікарні — Тетяна громадського харчування —
ЛКСМ України перший сек
Муріна, колгоспу імені Іл Олена Римар, колгоспу «Роретар міськкому комсомо
і
сія»
—
Олександр
Лагода,
та
ліча — Надія Карпенко
лу Михайло Сірик, коман
інші — у своїх виступах ви вчительської комсомольсь
дир обласного
штзбу С53
словили конкретні
пропо кої організації Грузької се
школи — Тамара Віктор Коротун.
зиції щодо поліпшення знут- редньої

і- ..

± КИТАЙСЬКА
НА

Вісім років потрібно було
для спорудження
найдов
шого у світі
скельового
тунелю — 15,4 кілометра,
— пробитого під перова-,
лом Фурма у Швейцарсь
ких Альпах. Нін стане час
тиною
залізничної иітни
Фуина —Оберальп. Досі че
рез сильні снігопади І лаиини аона діяла
тільки
4,5 місяця на
рік. Тепер
зможе
працюзати
цілий
рік.
Вартість
споруджений
становила 155 мільйоніадоларіа, у чотири рази пе
ревищивши
початковий
кошторис.
Як відзначають спеціа
лісти, новий тунель
—
один із найцікавіших серед
тисячі споруджених □ Аль
пах за останні 200 років.
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РАДЯНСЬКА ЛЮДИНА ЗА РУБЕЖЕМ

шсшо омов
З КЙШИГСЛОИЛ
Коли чергозий теплохід
з Владивостока заходить у
кампучійськии порт Кампонгсаом, на
причалі ра
дянських моряків зустрі
чає юрба маленьких кампучійціз на
чолі з їхнім
ровесником із російським
ім'ям Максимко
Орлов.
Чому у маленького кампу-чійця російське ім'я?
Зосени 1979 року з пор
ту Кампонгсаом склалося
тяжке становище. Радянсь
кі й іноземні
судна, що
прибузали з порт із про
довольством, медикамен
тами, одягом
та іншими
вантажами, гостро
необ
хідними
кампучійському
народові,
тижнями стоя
ли на рейді, чекаючи роз
вантаження. Тоді Міністер
ство
морського
флоту
СРСР відібрало найкращих
портовиків- далекосхідни
ків — докерів, інженерів,
механізаторів, забезпечи
ло їх технікою те усгаткугеплоході
ванням і на
«Любов Орлова» направит
ло в Кампучію. Ця експе
диція дістала наззу «Еспедиція дружби». Вона пра
цювала в
Кампонгсаомі
майже три місяці, викона
ла величезну роботу.
Одного разу
учасниця
експедиції Галина Родіонозз зустріла на причалі го
лодне хлоп’я і привела йо-

І

ПІОНЕРИ ВСІЄЇ КРАЇНИ
СПРАВІ ЛЕНІНА ВІРНІ'
партії і комсомолу, піонер
ського руху, герої
війни, і
праці, братні піонерські ор
ганізації соціалістичних кра
їн. Ці теплі послання зачи
туються на зльоті під бурх
ливі оплески.
З теплими напутніми сло
вами до піонерів звернулися
міністр освіти СРСР М. О.
іірокоф'єв, Гсроіі Радянсь
кого Союз\ О. П. Маресьев,
л ьот ч и к- кос м о н а вт
СРСР
В. П. /ія.хов та інші.
Звучать слова: «Юні піо
нерні До боротьби за спра
ву Комуністичної партії Ра
дянського Союзу будьте го
тові!»
Під склепіння л залу зву
чить дзвінке: «Завжди гото
ві!» Виноситься прапор піо
нерської організації.
Зліт відкрито. Попереду
— три
дні цікавих зна
йомств, захоплюючих і ко
рисних-зустрічей.
В. КУЛИКОВ,
Г. ПОТАПОВ,
нор. ТАРС,

ЗАГРОЖУЄ

9000 ТУНЕЛІВ
ЧЕРЕЗ АЛЬПИ

ЛАОСУ

ш я

їх делегати зльоту до Мавзолою вождя революції.
ентузіазмом
З великим
<
зустріли йіонерііі сердечний
Л. І.
привіт
товариша
VIII
Брежнєва учасникам
Всесоюзного зльоту, його
передав їм перший секретар
ЦК ВЛКСМ Б. М. Пасту
хов.
.
Наче відповідь ксріьп-ікозі нашої партії і держави
__ рапорти, що їх вручають
представники загонів і дру
жин НК ВЛКСМ. У них розповідь про тс, як учатьюкі
ся, працюють і живуть
ленінці Країни Рад.
У кожного з цих веселих
х-опчиків
і дівчаток, які
представляють 20-мільйонну
червоногалстучиу
гвардію
країни, є чим
поділитися з
своїми ровесниками і стари'и’ли товаришами. Всі вони
— активні учасники маршу
«Піонери всієї країни справі
Леніна вірні!».
На адресу
зльоту наді
йшли сотні телеграм. К?яик
ленінців вітають ветерани

(ТЛРС)

іпстерство
закордоН1((,к в.іасті почали в безпосе
справ Лаоської Народно- редній близькості ВІД кор
маневри,
Демократичної Республіки дону військові
висловило . ріщучнй пп". які мали відверто провока
ційний
характер.
5
травин
тест проти Дій китайської
районі лаоського населе
вояччини, яка
загрожує в
ного
пункту
Вотеи
китай
безпеці Лаосу.
*
ські підрозділи порушили
Останнім часом, говопи
ться в опублікованому т£г державний кордон лНДР і
заглибилися на
лаоську
меморандумі ,изс .і(НДР
китайські власті
почаші територію. Того ж дня. б
травня, китайська арта.іепередислокацію військовик ріл і міномети не раз об
частіш, розміщуючи їх ІЦ
кордоні і. районі паоешш? стрілювали територію Лао
су, в результаті чого є по
нровінцііі
Луапгиамтха і ранені серед лаоських при
Удомсай.
ЕіОнцентраці.ч кордонників.
китайських військ поблизу
Міністерство
закордон
кордонів
копдонів
супроводилася них
справ ЛНДР поставило
Збройними
провокаціями
вимогу негайно припинити
проти Лаоської РеспЖки
діяльність, яка
загрожує
Прикордонні пости і наен безпеці республіки. Всю
пені пункти на
-гєритошї відповідальність за можли
ЛНДР зазнали неспровоко- ві тяжкі наслідки
таких
ваного
артилерійського- і ворожих акцій, говориться
кулеметного обстрілу.
в документі, повністю не
З 3 травня китайські се китайська сторона.

ріспіг.козої роботи,
підзиіцення ефективності роботи комсомольського активу.
. ......
На зустрічі виступив пер
ший секретар райкому Ком
партії України 3. 1. Ткачук.

Кумачем піонерських гал
стуків розцвіли
вулиці і
площі Москви: у‘"юних ле
нінців країни
— великий
збір. З міст, селищ, сіл з’їхаднея
в столицю нашої
і»а
(»щин'! посланці заго
вів і дружин
на VIII Все
союзний зліт.
Урочисте його відкриття
віл', ося 18 травня
в Ко
лонному залі Буднику спі
лок.
Фанфаристи
і барабан
щиці грають урочистий сиг
нал. Голова
штабу зльоту
косіювсілшй школяр А- І «*врнлов здає рапорт про го
товність піонерів до ВІДКрМТїя форуму юних ленінців.
Зал встає; під звуки «Зу
стрічного маршу» вноситься
прапор двічі ордена Леніна
Всесоюзної піонерської ор
ганізації імені В. І. Леніна.
Урочиста хвилина — юні
представники союзних рес
публік шшосять п'ятнадцять
і:;,р ;ин з квітами. Піояерсьі-нм салютом проводжають

— З сшор,—---------- -

го на судно. Хлопчик ви
явився круглим сиротою.
Прізвища свого він не па
м’ятав. Він із жахом роз
повідав, як
полпотізці на
його очах
убили батька,
матір і сестру. Над хлоп
чиком узяз шефстзо вес»
екіпаж. Моряки
назвали
маленького
кампучійця
Максимком, а прізвище
дали на честь народної ар
тистки СРСР Любозі Орло
вої, ім’я якої носить теп
лохід.
багато кампучійських ді
тей осиротіло
в період
правління кліки Пол Пота.
Екіпаж «Любові Орлової»
вирішив, за погодженням
з місцевими
властями, у
вільний від роботи
час
обладнати дитячий
буди
нок для сиріт.
Місцеві
власті виділили під нього
гри пустуючі напівзруйновані будівлі.
Півмісяця ремонтували
їх моряки і докери-механізагори.
Відстоявши по
півтори зміни в порту — а
це 12 годин, — вони після
цього по кілька годин тес
лярували, фарбували, кла
ли перегородки. До благо
родної справи приєднали
ся моряки з болгарського
судна «Захарі Стоянов».
А напередодні 7 листопа
да на суоотник вийшли й

жителі міста. І ось дитячий
будинок
було відкрито:
55 сиріт, включаючи
й
Максимка Орлова, отрима
ли притулок, їжу, навчаль
ні посібники
та іграшки,
подарозані
радянськими
моряками.
Коли у квітні 1989 року З
Кампонгсаом прибула дру
дружби з
га експедиція
Максими»
Владивостока,
Орлов привіз на пристані
усіх хлопчиків і дівчаток;
діти обнімали і цілували
моряків, розповідали, як
живуть, як учаться.

Сьогодні з дитячому буч
динну 350 дітей, підшеф,
них радянських моряків...
Екіпаж «Любозі Орло-«
вої» відбудував та облад
нав
у центрі Пномпеня
один із будинків, що став
будинком
кампучійськорадянської дружби. З ньо
му завжди багато відвіду
вачів.
Справу, почату моряка
ми теплохода -«Любов Ор
лова», підтримали екіпажі
всіх суден Далекосхідного
морського
пароппавсгзз«
Моряки з «Газрила
Дер
жавша» і «Коздора», «Тун
гуски» і «Василя Докучае
ва», ««Піонерської зорьки*
і «Камчатки», які побували
в Кампонгсао.мі, у вільний
від вахт час беруть участь
у роззангаженні суден, по
дають іншу допомогу на
селенню Кампонгсаома і
Пномпеня, і, звичайно ж,
на особливому місці сто

їть зустріч ІЗ дітьми з під
шефного дитячого будин
ку, з Мачси/аком Орлозч/л
та його тозаришами.
І

3. КОНТАЛсВ..
(АПН|.

І
символом боротьби католицької меншості Північної Ірландії за громадянські
пооза стало ім’я 27-річного депутата парламенту Великобританії Роберта Сеидса який пом-’о після бб днів голодовки протесту в концтаборі Лонг Кеш.
’ а,, тільки а Белфасті стало відомо про йоге смерТь,
сотні л’одем вийшли на
вулиці Місто наїжилось барикадами, відбулися запеклі сутички з поліцією. В стан
Цілковитої бойової готовності приведено (І тисяч англійських солдатів і 14 тисяч
поліцаїв спеціальні підрозділи «по боротьбі із заворушеннями > та близько 2,5 ти
сячі напіввійськової протестантської «Асоціації оборони Ольстера».
■
II а знімку: під час сутички в Белфасті.

і

4 сшор

„Молсдей

комунар"

21 харавнлг 1.881 року

л

ТЕАТРАЛЬНА АФІША

ХАИ БУДУТЬ ЗУСТРІЧ) ЦІКАВИМИ
пересвідчаться
в цьому,
переглянувши спектаклі 'з
участю В. Музики: «Гедца
Габ'лер» Г. Ібсена, «А
вранці вони прокинулись»
В. Шукшина, «Не журися,
Вірочко!» А. Макайонка.
Актор пробував свої сили
і в кіно: в багатосерійно
му телевізійному фільмі
«Спадкоємці» він ■ зіграв
роль комсомольського ва
тажка великої будови. У
виставі «Вампір» А. Страцінмнрова,
постановку
якої здійснила иа нашій
сцені творча група з брат
ньої Болгарії, роль Же.пьо
виконує заслужений ар
тист УРСР Анатолій Бон
даренко. Душевна відкри
тість, безпосередність, що
чарувала в образах Гайдая
ескадри»
(«Загибель
...
О. Корнійчука), ' Антона
(«Юність батьків» Б. Горбатова), Дрозда («Це я —
ваш секретар» І. Штока),
сягає у «Вампірі» довер-1
шеності. Цьому великою
мірою сприяла робота над
складним психологічним
нзором В. Викова «Піти і
не.повернутись». В одной
менній виставі А. Бонда
ренко грає Антона.
Глядачі зустрінуться • і
з іншими досвідченими
майстрами сцени: народ
ним артистом
УРСР
II. Кленовим, заслужени
ми
артистами
УРСР
Є. Вєтровою, Г. Тимошиеою, В. Хорохоріпнм... Га
даємо, що зустрічі ЦІ бу
дуть радісними й цікави-

Виставою «Інтерв'ю в
Буенос-Айресі» за п’єсою
журналіста- міжнародника
Г. Боровика 1 червня по
чинає гастролі в Кірово
граді Ворошиловградськнй
обласний російський дра
матичний театр, лауреат На знімках:
обласної комсомольської (внизу) заслу
артисти
імені «Молодої жені
премії
УРСР Є. Ветро
гвардії».
бОІІОВІ Й ва і М. РапіунВистави про
трудові подвиги радяпсь- кін у сцені з
кої молоді — осиова ре- вистави «Вам
(вгорі)
пертуару нашого театру. пір»;
Саме на нашій сцені наро сцена з вистави
дилася своєрідна трилогія «Смішний день»
про героїв Донбасу: «Мо за п’єсою
лода гвардія» за романом В. ПокровськоО. Фадеева. «Юність бать
ків» Б. Горбатова
та
«Всім смертям назло» за
однойменною повістю ЕОрошиловградського пись
менника. колишнього шах
таря Б. Титова.
Провідним акторам те
атру
присвоєно звання
лауреатів премії
імені
«Молодої гвардії», за ви
конання головних ролей у
цих виставах. С. Сиротюк,
яка в трилогії викопувала
роль Люби Шевцовой кіровоградці під час гастролей побачать у < Смішно
му дні» В. Покровського,
«Не журися, Вірочко!»
А. Макайояка. «Грі уяви»
Е. Брагінського.
Роль Івана Земнухова у
виставі «Молода гвардія»
виконував Валерій Музи
на. Образи, які створює
актор у нинішніх виста
вах, свідчать про його над
звичайне обдарування, ш-трокий діапазон.
Глядачі

'

олександрійський

О. ГОНЧАРОВ.

РАДГОСП-ТЕХНіКУМ

на 1981 — 1982 навчальний рік
на денний відділ зі спеціальностями «Зоотехнія» і
«Ветеринарія> та на заочний відділ зі спеціальністю
«Зоотехнія >.
Технік- готує зоотехніків та ветеринарних фельд
шерів для роїсті! з колгоспах, радгоспах, на племзпводах. у іг лем господарствах, на державних станціях
по племінній роботі, станціях штучного
осіменінші
тв&ішн. станціях по боротьбі із захворюваннями сіль
ськогосподарських тварин тощо.
Крім осноі.іюї кваліфікації, кожному випускникові
денного й заочі ого відділів присвоюють додаткові
кваліфікації шофера, техніка по штучному осіменп:ню сільськогосподарських тварин, механізатора тва
ринницької ферми.
Иа І курс дєіиичо зоотехнічного іі ветеринарного
відділів нрий...гають осіб, що мають осЕіту за 8—10
класів.
Иа іі курс денного зоотехнічного відділу лрі.о-ма
ють осіб, що мають середню освіту.
На ІИ курс заочного зоотехнічного відділу прийма
ють осіб, що мають середню освіту
і працюють у
сільському іссподарстьі
Строк навчання.
на денному ветеринарному відділі — 3 роки і 6 мі
сяців; на зоотехнічному відділі — 3 роки і 7 місяців
на базі неповної середньої школи та 2 роки і 0 міся
ців на базі середньої школи; иа заочному відділі — 2
роки і Є місяців на базі середньої школи.
Заяви приймають:
на денний відділ: на Сазі неповної
середньої
школі; — г.о 1 серпня, на базі середньої школи —
по 14 серпня; на заочніїй відділ — з 2 жовтня по ЗО
листопада 1981 року.
До заяви додають атестат чи свідоцтво про восьми
річну освіту (оригінал), довідку про стан здоров’я
(форма № 280). 4 фотокартки 3x4 см, для працюючих
— виписку з трудової книжки. командированим на
навчання підприємствами, колгоспами і радгоспами—
направлення за єдиною формою.
Вступні екзамени:
—
на денному відділі — — з 1 по 20 серпняхна заоч
ному — з 1 листопада по 15 грудня з таких предме
тів:
на І курс — з української або російської мови
(диктант), математики (усно);
на II курс стаціонарного і на III курс заочного від
ділів — з української або російське! мови і; літера
тури (твір), хімії (усно).
На заняття слід прибути за викликом технікуму.
Початок навчання: на стаціонарному відділі —
1
) вересня 1981 року, на'заочному — з 2 січня 1982 ро
ку-.
. пнів денного відділу забезпечують стипендією та
гуртоікптком иа ••кіальиих підставах.
При технікумі працює їдальня.
Для підготовки до вступнії:-: екзаменів організовано
платні курси Курси працюватимуть з 15 липня.
Заяви надсилати на адресу: 317900, м. Олександрія
Кіровоградської області аул. Діброви, 85,
радгссптехнікум.
_

Зам. 42.

ДИРЕКЦІЙ.
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КІРОЄОГРАДСЬКИИ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

Приймає учнів
на 1981 — 1982 навчальний рік
на І курс денного відділу та на П курс денного іі
вечірнього відділів на спеціальність «Промислове ІІ
цивільне будівництво».
Вступники складають екзамени:
на перший курс — із російської або української
мови (диктант), математики (усне);
на другий ьурс денного, іі вечірнього ВІДДІЛІВ — з
російської або української мови й літератури (твір),
математики (усно).
Без вступних екзаменів приймають:
осіб, нагороджених золотою або срїбною медалями
після закінчення середньої школи, осіб, —
нагороднеєних похвальним листом після закінчення ВОСЬМИ
висьмщлчрі'Іної школи, офіцерів прапорщиків і мічманів, звільне
них у запас із Збройних Сил (протягом двох років з
дня звільнення), випускників середніх професійнотехнічних шкіл, які одержали диплом з відзнакою.
Осіб, нагороджених по закінченні середні-ої школи
похвальним листом за особливі відзнаки у вивченні
літератури і математики, звільняють від складання ек
заменів з цих предметів.
Приймання заяв: на денний відділ у групи на базі 8
класів
з 1 червня по 31 липня, на базі середньої
школи
зі червня по 14 липня; на вєчіеній В’ддгі
— з 15 червня по 15 листопада.
Вступні екзамени: на денний відділ — з 1 по 21
серпня: на вечірній відділ — з 1 по 10 липня, з 8 по
14 серпня, з 14 по 20 листопада (потоками).
Учні денного відділу одержують стипендію на за
тильних підставах
Іногородніх забезпечують гуртожитком
гжк Тела 4аіТ7с4у: /ж0,
Зам. 43.
ДИРЕКЦІЯ?

316050. МСП

м. Кіровоград.
аул. ГЕуначарського, 36.
ЕК 0510Э.
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Редактор В. СТУПАК.
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©бластного комитета

ІІа украинском языке.

Н. ЧЕРНЕНКО.
\

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

орган Кировоградского

ЯКСМ Украины.

*

арматурник, електрозварник
арматурних сіток і
каркасів,
машиніст одноковшовпх екскаваторів.
Кіровоградське гаісьие професійно-технічне
Учням надають гуртожиток. їх забезпечують трира
училище № 2 імені О. С. Єгорова
зовим харчуванням, робочим та парадним
одягом,
підручниками. Під час виробничої
практики вони
одержують 50 процентів заробітку. Учні-, які навча
ються один рік, одержують стипендію.
Училище розташоване в новому сучасному комп
лексі. Працюють гуртки
художньої самодіяльності,
на 1961-1382 навчальний рік.
спортивні секції.
До закладу приймають молодь вікс-м' від 15 років.
Початок
занять
з
1
вересня.
Училище готує кваліфікованих робітників із се
Вступники подають заяву, автобіографію, харак
редньою освітою.
теристику, документ про освіту, довідки з місця про
Осіб, які мають освіту за 8 класів (строк навчання
живання,
про склад сім’ї та медичну (форма № 286),
— З рони), приймають на спеціальності;
6 фотокарток 3X4 см, свідоцтво про народження або
муляр—монтажник сталевгг.х та залізобетонних кон
паспорт.
струкцій,
Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Черасмаляр (будівельний),
нозорівська, 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.
лпцювальник-плптковик. лицював ьішн-мозаїст,
їхати автобусами №№ 2, 14 до зупинки «Вулиця
кранівник баштових самохідних кранів,
' Мічуріна» або тролейбусами №№ 2, 4, 6 до зупинок
машиніст автокранів,
«Завод «Буддеталь» чи «Вулиця Короленка».
електрослюсар,
Ласкаво просимо до нашого училища!
машиніст екскаватора.
ДИРЕКЦІЯ.
Осіб, які мають середню освіту (строк навчання — ■
1 рік), приймають на спеціальності;
Зам. 35.
КІРОВОГРАДСЬКЕ ПРОФЕСІЙНЕ
КУЛІНАРНЕ УЧИЛИЩЕ

Оголошує прийом учнїв
НА 1981—1982 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Училище готує кулінаріє, кондитерів та офіціантів
для підприємств громадського харчування міст Кі
ровограда, Олександрії, Знам’янки.
Приймають осіб еіксм до 26 років із середньою
освітою.

Строк навчання — 2 роки.
Учні одержують стипендію в розмірі 32 чрб. на
місяць, звільнені з лав Радянської Армії — 70 крб.
на місяць.
Приймання документів — з 1 червня по 15 серпня.
До заяви на ім’я директора вступники додають до
кумент про освіту (оригінал), свідоцтво г.ро народ
ження (копія), довідки з місця проживання та ме
дичку (форма № 286), характеристику зі школи або
з останнього /«ісця роботи, автобіографію, 4 фото
картки (3X4 см).

Адреса училища: м.
ця, 65.

Індекс 61107.

Обсяг 0.5 друк. ари.

Компаній

ДИРЕКЦІЯ.

ТЕЛЕФОНИ: відділ листів І масової
роботи, відділ^ пропаганди — 2-45-36;
відповідальний секретар, відділ учнівсьної молоді — 2-46-87; відділ комсо
мольського життя, відділ єійськовочг7е°І?-ТИЧНОГОв0ИХОВаННП та спорту —
2-45-35; фотолабораторія — 2-56-65;
нічна редакція — 3-03-53.

Зам. № 253.

Кіровоград, єул.

Зам. 45.
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ЮНАКИ І ДІВЧАТА!

Оголошує прийом учиш

в

центральному лекторії
обласної організації това
риства «Знання» відбула-'
ся звітно-виборна
конфе
ренція міської організації
республіканського Добро
вільного товариства кни
голюбів. З доповіддю яро
діяльність кіровоградських
любителів книги виступила
голова правління організа
ції Р. З.’Диднкіиа.
— 124 первинні організа
ції, 31 колективного члена
— всього майже 8 тисяч
книголюбів — Об’єднує у
своїх рядах міська органі
зація. Вони багато роблять
для поліпшення книжкової
торгівлі в
Кіровограді,
широкої пропаганди і роз
повсюдження
художньої
та суспільно-політичної лі
тератури в трудових ко
лективах, формування ееге
тичнііх смаків у читачів, —
сказала доповідач. Вона
відзначила певний досвід
роботи первинних організа
цій книголюбів заводів
«Червона зірка», трактор
них гідроагрегатів, педаго
гічного інституту та інсти
туту сільськогосподарсько
го машинобудування, хо
роші починання юних дру
зів книги в міських серед
ніх школах № 1, 9, 34.
Принципову,
об’єктивну

оцінку дано в доповіді не
долікам у діяльності орга"
нізації: інертності її-членів,
невмінню налагодити тісні
зв’язки з бібліотеками..
Зі звітом ревізійної комі
сії міської орі анізації ви
ступила
її голова Л. О.
Збуша.
4 — Найголовнішим зав
данням
кіровоградських книголюбів є роз’яснення і
пропаганда
матеріалів
XXVI злзду КПРС, -- на
голосила активістка пер
винної організації вироб
ничого об’єднання друкар
ських машин Л. П. Федо
ренко.
Проблеми
пропаганди
книги в молодіжних колек
тивах міста
порушила у
своєму виступі інструктор
■міськкому.
комсомолу
іі. О. Продлус.
В обговоренні доповідей
узяли також участь: Р. С.
Конина — методист місь
кого відділу народної осві
ти, II. І. Берненко — голо
ва клубу книголюбів гур
тожитку № 2 заводу «Чер
вона зірка», І. X. Дере
в'янко — голова первин
ної організації любителів
шин п
машинобудівного
технікуму, Р. І. Сафроно
ва — старшин інструктор
облкниготоргу та інші.
ІІа організаційному пле
нумі новообраного правлін
ня міської організації кни
голюбів головою ного об- .
рано Л. Г. Смольянову,
заступника декана філоло
гічного факультету педін
ституту, секретарем—Т. А.
ІХ.ОТОВИЧ.
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