- ПРОЛЕТАРІ ВСІХ

ЄДНАЙТЕСЯ!

Учасникам VII
фестивалю дружби
молоді СРСР і МНР
Дорогі товариші!
Сердечно вітаю учасників VII фестивалю дружби
молоді Радянського
Союзу і .Монгольської Народної
Республіки.
Нас, радянських комуністів, радує те, що молоді лю
ди радянської і монгольської землі вірно продовжують
традиції своїх дідів і батьків,
бережуть і зміцнюють
дружбу наших народів, перевірену і загартовану в ре
волюційних битвах, у боротьбі за нове життя.
Можна
пишатися тим, що наша молодь завжди
прагне бути
там, де важко, де вирішуються найскладніші завдання
соціалістичного і комуністичного будівництва. Радянсь
кі комсомольці і монгольські рсвсомольці гаряче взяли
ся за виконання грандіозних планів,
прийнятих XXVI
з’їздом КГІРС і XVIII з’їздом МНРП. І в цьому ми ба
чимо найкраще
продовження славних революційних
традицій, найкращий вияв високих
душевних якостей
молоді.
Уси діяльність навпіл партій пройнята турботою про
майбутнє людства. Немає тепер завдання більш важли
вого, більш невідкладного, ніж відстояти справу миру,
спинити гонку озброєнь, забезпсчиги
народам мирне,
щасливе життя. І ми з великим задоволенням відзнача
ємо, що молодь наших країн іде в перших рядах борців
проїм агресивної політики імперіалізму та гегемонізму,
за лир і дружбу народів.
Хай ваша дружня зустріч, що відбувається в рік 60річчя народної революції г. їйонголії, буде успішною і
плодотворною, збагатить вас духовно, стане новою ві
хою в поглибленні співробітництва
між Ленінським
комсомолом і Монгольським рсвсомолом, між радянсь
кою і монгольською молоддю!
Будьте гідними продовжувачами чудових революцій
них традицій наших комуністичних партій і народів!
Вчіться но-лснінському жиги, працювати, боротись і
перемагати!
Ударною працею зміцнюйте і завжди будьте готові
захищати історичні завоювання соціалізму і комунізму!
Будьте завжди вірні великому прапорові пролетарсь
кого інте|.націоналізму, справі миру і комунізму!
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ДЕВІЗ МОЛОДИХ
орган іКомсомольська
запій
Кіровоградської
невелика,
нафтобази
чоловік,
всього дев’ять
Працюють вони па різних
ділянках роботи,
Комсомолки Наталка
ІІЦС11КО і
Тетяна
Кушпір.снко
—
оператори маїїпніпо-обчпслювальпої станції. Від них
залежить
швидкість
оформления
відповідної
документації, а значить, і
відвантаження замовник*)ні пального та мастил.- Ліда Охрімспко
чер,
перевіряє
чистоту
цистерн, стежить за наван
таженням нафтопродуктів.
Комсомолець
Володимир
Чорних — інспектор
по
використанню
нафтопро
дуктів в інших організаці
ях. Таким чином,
комсо- мольні контролюють весь
виробничий ЦИКЛ.
«Пі грама втрат паль
ного, ні хвилини простою
цистерн!» — під таким де
візом трудяться молоді ви
робничники. Кожен із них
постійно
перевиконує
змінні норми.
За перше
півріччя ця
організація
н іап реалізації продукції
перевиконала на 4,1 про
цента, план прибутку —
на 26.

Б. ГОЛОВКО.

ПРИКЛАД

- 1"С,Д: ВЕДУТЬ
ЗА СОБОЮ
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Т. ВЛАДИМИРОВА,
секретар комсомоль
сен
ської організації наф
ськ
тобази.

.IIе

Комсомольсько - моло-І
діжна бригада Віри Дра
пуй з ливарного цеху ков-|
кого чавуну заводу «Чсрвона зїрка» однією з :іерШІІХ підтрпмала ініціативу
В. І. Гетьманця: одинадцяту н’ятирічку закінчити
до сьомої річниці Колеги-«
тупії СРСР. Неодноразовії
Переможці СОЦІІ.ІІСГІІЧПОП'І
змагання і сьогодні середі
правофлангових. З гордіс-І
тю називають у цеху кра-|
тих робітііиць-ливарпііць:
групкомсорга
Валентин,е
І Іоиомарспко, комсомолок!
іїатдшу Яисіїко. Валсити-І
ну Калиту. Змінні
норми!
дівчата викопують па 150J
-—160 процентів, продук
цію здають тільки з пер-ц
того пред’явлення.
С. ВІТЯРА.

в

2^нз

У Кіровоградському дер
жавному
педагогічному
інституті імені О. С. Пуш
кіна йдуть вступні екзаме
ни. Пора напружена і від
повідальна.
На
знімках:
май
бутні
філологи
пишуть
твір з української моаи та
літератури.
Екзамен про
водять досвідчені педаго
ги. Впевнено лягають ряд
ки на чисті аркуші. Ви
пускниця Тишківської се
редньої школи № 2 ДоЗровеличнівського
району
Аня
БОНДАРЕНКО (фото
вгорі) задоволена: ця тема
їй добре- знайома.
Фото В. ГРИБА.

ігГЯТИРІЧКА:

Змінне завдання комсо
молки Ольги Сокот, як.іі
працює на заводі «Черво-]
пий дзеркальник», чимале:]
їй треба
підготувати 85]
квадратних метрів
скла|
перед аліомінуваппя.м. Від
операцій, іцо
їх шікоиуєі
дівчина, залежить
якісїьі
дзеркального
11 о к р п гі я. І
Ольга недавно працює паї
заводі, але
з допомогою
наставників1
досвідчених
Ж. їх. Шарпписької і Р. С.,
ЧудПової стала
здавати
продукцію
з
першого
пред’явлення, За
ЗМІНУ
комсомолка,
як правпло.І
готує. 100—120 квадратних]
метрів скла.

«94 (2978).

ЕКЗАМЕНИ

Л. БРЕЖНЄВ.

З ПЕРШОГО
ПРЕД’ЯВЛЕННЯ
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Па перехресті трьох юмііікпх
кіровоградських!
вулиць, неподалік від зна-І
испитого заводу «ЧсрвоплІ
зірка» стоїть у тіні століт-І
иіх
дерев двоповерхова!
будівля. Колись давно, щсВ
ДО революції, тут містило-«
І
ся (.гліїсаветградськс зе.м-1
ськс училище,, до вчилися®
в основному ■ іітп багатіїв,
Революція
відкрила
шлях до знань для дітей
робітників
і селян. Тут
здобували знання студенні Єлисавегградського ве
чірнього
робітничого іпСінтуту імені в. ]. Леніна.
В 30-х роках будинок пе
редали Кіровоградському
машинобудівному техніку
мові. У минулому навчаль
ному році відзначався йо
го ПІВСТОЛІТНІЙ ювілей.
І ішіі
Кіровоградський
машинобудівний технікум Сімферополя та
інших
*
найбільший
середній міст країни.
навчальний заклад області
Па багатьох підприєм
і Міністерства гракторпо- ствах Кіровограда, Харко
го та сільськогосподарсь- ва, Одеси. Ташкенга, Краскої о
1 Іілшіограда,
грго .'^'’„‘’'"обудуваїшя поярська,
1-І <Д . Па ного денному Барнаула
працюють в:іта вечірньому відділеннях пускшікн техпікуму. Чиналічується 2300 учіїів. у .мало колишніх
..... учнів пропросторих аудиторіях, ла- дов жують навчання в бі
оораторіях, кабінетах, об- стптутах, більше тридцяти
ладнаних
чанновішпмії чоловік мають учені ступе
технічними засобами і на ні докторів та кандидатів
очністю, проходягь занят наук. Воші
працюють у
тя- На виробничу практи проектних інститутах, ви
ку учнів відряджають на кладають у витих і серед
оазові заводи Волгограда, ніх навчальних закладах.
идеен, Харкова, Ростова
Сьогоднішній день тех-

З випуску
«Перспекі

Якщо тобі
ця справа
до душі

На порядку

денному—»

ефективність

Відбувся пленум Петрівсьногс райкому ЛКСМ Ук
раїни, на якому розгляну
то питання «Про
дальше
поліпшення
внутріспілко
вої роботи в комсомольсь
ких організаціях району».
З доповіддю на пленумі
виступив перший сенретар
рамному комсомолу Воло
димир ГАНЖА,

“1

БАЖАЄШ
ТУТ
ВЧИТИСЯ?

піку му — не його еьогоднішпя Юііь. Ті, хто заповшое навчальні аудиторії і
кабінети. Завтрашні ма
шинобудівники.
Цікавим і
насиченим
життям живуть воші. Ко
жен обрав для себе одну
з семи
!машпиобхдіівшіх.
----7
спеціальностей,
освоїти
яку йому допоможуть до
свідчені педагоги і настав
ники. А поза
навчанням
кожен учень має всі мож
ливості для розвитку сво
їх здібностей і нахилів. Тя
спортсмен? Будь ласка, до
твоїх послуг два спорти:?-

В обговоренні
доповіді
виступили
групкомсорг

комсомольсько > молоді’кного колективу енергомеханічного цеху вуглерозрі
зу «Балахівський» А. ВИ
КОВА. доярка
радгоспу
«Маріамп:льсьний» Ю. СТО
ЯН, секретар комсомольсь
ко» організації
нолгоспу

пі залп, стрілецький
тир.
Умілі
тренери
допомо
жуть тобі підвищити спор
тивну майстерність. Є біб
ліотека на 83 тисячі томів,
чйтальшій зал. три гурто
житки нз 700 місць, їдаль
ня, де
вас
обслужать
швидко і якісно...
Гоп. хто вчиться в тех
нікумі, не може не стати
його патріотом. Тут свято
бережуть і примножують
славні традиції
старших
поколінь.
Створено два
музеї.
Гордістю викладачів і
учнів технікуму став му
зей В. К-Лепша. 40 тисяч
чоловік відвідало його за
5 років., відколи він існує.
Серед гостей —
МОЛОДІ
в’єтнамці і болгари, пред
ставники Куби і ряду аф
риканських держав.
Технікум виростає, зміц
нюється його матеріальнотехнічна база Та залиша
ються такими ж молоди
ми, як і до
цього, його
господарі Адже тут учать
ся люди, які тільки стали
на самостійну життєву дорогу. А великі діла і звер
шення у них ше попереду.
1 ти. сьогоднішній
ви
пускнику загальноосвітньої
школи, можеш
стати їх
повноправним учасником.
Ласкаво просимо!

Г. РУВИНСЬНИЙ.
м. Кіровоград.

«Україна» В. ЛЯХОВЧУН та
інші.
У роботі пленуму взяли
участь другий
сенретар
Петрівського райкому пар
тії І. П. МАГДА та завіду
ючий відділом комсомоль
ських організацій абному
ЛКСМ України
Анатолій
ДМИТРЕНКО.

Пленум прийняв
відну постанову.

відпо.
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ПРАВОФЛАНГОВІ | А

цей

ЗОРЯНИЙ
ЖНИВНИЙ

ЧАС
ЗМАГАННЯ НА ПРИЗ КОСМОНАВТА
ІЩ. 8. ПОЛОВА.

МОДНІ ПОПЕРЕДУ
СЄІ?І=Д МОЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ, ЯК! ЖНИВУЮТЬ
НА СК-5:
Сергій СЗЯ7ЕЛИК з колгоспу імені Димитрова Ус-

тинівського району — скосив хліб на площі 337 гек-«
торів, намолотив 10157 центнерів зерна.
Володимир ШИШМАРЬОВ з колгоспу імені Пархоменка Новоукраїнського району — з площі 290 гек
тарів зібрзз 8670 центнерів хліба.
Микола САВРАНСЬКИЙ з колгоспу імені Карпа
Маркса Доброзеличківського району — на 396-гектарному полі намолотив 86/0 центнерів зерна.

Анатолій КОЛОТИПН з колгоспу «Дніпро» Сзітлоподського району — скосив зернові
на площі 3!4
гектарів, намолотив 7589 центнерів хліба. А. Колотигін жнива закінчив.

□мелан ПЕТРЕНКО з колгоспу імені Куйбишева
Гайворонського
району — на 270-ге.чгарній площі
намолотив 7509 центнеріз зерні. О. Петренко закін
чив жнивувати.
Сергій ГРУШКА з колгоспу XX з’їзду КПРС Онуфрйзського району — на 233 гектарах
зібрав 7486
центнерів хліба.

ПШЕНИЧНИМ
_,
О«ч л г*
иСОЛС/'Сх

ідеологічне
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖНИВ

НА ДОЛОНІ
Якось я зустрів у болі
Коми ша ні в.
Вол од п м н р
Іванович і схожий на ньо
го сип Микола стояли на
обніжку, й у кожного па
долоні
лежав колосок.
Зерно ніяк не вилущува
лося, хоч
як м’яв ного
старий Комишан,
— Рано ще, — озвався
до батька Микола.
— Рано то рано, —
розважливо погодився Во
лодимир Іванович. — Але
який
буде колос, уже
видно.
Він нарешті
видобув
м'які, ще немічні зернини,
перерахував їх
уголос,
довго роздивлявся.
Розтер колосок і Мико
ла. Як і батько"
зважив
на долоні зернини. А по
тім, підкинув
їх угору і
розсипав.
— Тн навіщо
викинув
зерно? То ж пшениця! —
обурився старші.
— Та вона ще недоспі
ла, — виправдовувався
син.
— Недоспіла! Глянь на
нього! — не міг заспокої
тися Володимир Іванович.
-— Понівечив і викинув.
Вгамувавшись
трохи,
він став повчати хлопця:
— Справжній хлібороб

ИІКО.'Ш не викине
зернини.

навіть

читати
Я їхав
якраз
лекцію про економію і бе
режливість у сусідній кол
госп імені Каліиіна. І так
мене зворушило побачене
й почуте в йолі,
що при
їхавши у тракторну брига
ду, відступився від напи
саного
тексту лекції II
розповів про Комишашв,
про витоки бережливості,
зародження почуття гос
подаря землі у молодих.
Лекція вдалася. Механіза
тори обговорювали її.
Відтоді тема бережли
вості й економії стала мо
єю улюбленою. Особливо
го значення набирає вона
під час жнив, коли втраче
ні
зернини обертаються
центнерами
недобраного
врожаю.
турбуюся,
1 Іасамлерсд
щоб лекція була короткою,
але яскравою н перекопрозтягніі
ливою. Візьми
свій виступ па годину—
півтори, — і ефективність
його дорівнюватиме нулю.
Бо довгий
виступ — це
невміння цінувати дорогий
жнивний час.
Зрозумів
я й таке: у
лекції, котру читаєш у по
лі, не місце загальним сло-

вам і посиланням. Іільки
факти, взяті з життя, відо
мі всім жниварям, здатні
перекопувати,
агітува і и,
мобілізовуватн.
Я взяв за правило бра
ти участь у рейдах по гос
подарствах. району, запи
сувати цікаві факти, прик
лад и , повідом леї І ня.
Ось і няні, готуючись до
виступу перед жниварями,
обов’язково
напередодні
веду
мову з секретарем
комітету 'комсомолу Иро
резерви економії, гортаю
свій записничок, де зано
товані факти з цього гос
подарства. (Збирати такі
факти мені
неважко, бо
за Службовим обов’язком
інженера механіка
райсільгоснуправліиня часто
буваю па місцях).
Недавно на
прохання
жниварів, колгоспу імені
Кірова підготував лекцію:
«Всенародна боротьба за
успішне
виконання зав
дань одинадцятої п’яти
річки». У пій значне місце
було відведено
питанию
темпів і якості жнив.
Та по дорозі на поле зу
стрів
машину, що везла
хліб на елеватор.
Кузов
б\в без брезенту, і дорога
жозтавіла зерном.
Тоді й почав
розмову
про бережливість з розпо
віді про цей
випадок. І
наступного разу жниварі
розповіли,
як
поклали
край тим втратам.
А попереду — сімейний
екіпаж Комншанів. Якість
збирання хлібів у нього —
найкраща.

о.

дмитрієз,
лектор.

Олександрійський
район

РАЙОНУЮТЬ і
КОМСОМОЛЬЦІ
Щодня до
райкому а
комсомолу
надходять І
повідомлення про за№і- І
чешія жнив у господар- |
ствах району. Позавчора
відрапортували
комсо- я
ЛЮЛЬЦІ І МОЛОДЬ КО.ііОС- І
пу імені Івана Франка. І
Комбайном СК-5 коасо- І
мольці
Петро Чура та і
Іван Михайлюк на 2ІЦ
гектарах
зібрали 4560 З
центнерів зерна. Це дру- І 1
гий результат, у крлгос- І
пі.
Хлібороби 'Тосгіодарст- *1
ва першими в районі по
клали хліб у валки. Осо
бливо відзначилися мо
лоді жаткарі брати іваи
та Анатолій Катерішчуки. Жаткою ЯіВГІ-6 воші
скосилн зернові' на пло
щі 125 гектарів.
м. ДОНЕЦЬ. .
Устинівський район.

ЧВЕРТЬ П'ЯТА,
ТРУДОВА

ВНЕСОК
ШКОЛЯРІВ
Хлібороби ,
колгоспу І
«Дружба»
Кіровоградсь- |

кого району
успішно за
кінчили цьогорічні жнива.
Відчутну допомогу подали
їм учні місцевої Ка.ішпвської середньої
школи.
Хлопчики і дівчатка нрацювали скрізь, де велася
боротьба за врожай. Особ. лизо багато їх трудилося
на колгоспному току, (л*ред найактивніших — два
Віктори — Волощшіко і
Стрілець, Віталій Козаїшв,
Олександр Лацковськшї.

СЕРЕД, МОЛОДИХ КОМБАЙНЕР!», ЯКІ ЖНИВУЮТЬ

НА СК-5:
Микола ВАКУЛЕНКО з колгоспу «Дружба» Олек
сандрійського району — із 330-гектарного лану зі
брав 114з$ центнерів зерна. М. Вакуленко продов
жує ударно жнивувати.

Олександр ГЗІДКУЛЬ з радгоспу Перагонізського
] цукрокомбінату Голозаі-іівського району
— на 316
гектарах поля зібраз 10005 центнерів хліба. О. Підкуль закінчив жнизузати.
Олександр ПРИЛУЦЬКИЙ з колгоспу «Зоря комуі нізму» Онуфріїаського району
— підібрав валки
І пшениці на площі 350 гектарів, намолотив 9646
І центнеріз зерна.

Андрій ЇРЮХАН з радгоспу «П’ятяхатський» Пегрі
“ різського
району — на 268 гектарах поля намолотив
»7
8783 центнери зерна.

В

І'г

І № ОБТЯЖУЄ

і

3. МАЛОЗА,
комсорг по -групі се
редніх шкіл Кірово
градського
райкому
ЛКСМ України.

оолзсному оглгді народна агітбригада «Обрій» Петрівського районного
Будинку нультури дістала висока визнання. Зараз
культармійці
вис гупають
скрізь, де йде битва за врожай.
ОЛе«^мП’ІГг^л^ГмВ»НІ-уЧпСНИКИ аг!тбР”‘-аДИ Неля Зайцева, Олена Єрмолаєва,
Олександр Старов, Марія Проценко і Таня Рубан (зліва направо).
Фото С. АНДРУСЕНКА,

маавиомг;

ТВАРИННИЦТВО —
УДАРНИЙ ФРОНТ

У Мечетлінському райо
ні високими темпами три
вав заготівля кормів.
Завдання
минулого
ударного місячника но за
кладанню сінажу викона
ли па 120 процентів, віта
мінно-трав'яного борошна
— па 148 процентів, кро
пиви .— перевиконали в
2,5 раза. Також справіїл-іся мечетліиці і з завдаипям по заготівлі гіллячконого
корму,
Активну
участь у кормозаготівель
ній кампанії беруть ком
сомольці і молодь районV.
У колгоспі
«Комуніст»
па черговий суботппк но
кормозаготівлі вийшли 220
молодих
жителів села.
Цього ударного дня було
заготовлено 90 тони кро
пиви, які одразу ж наді
йшли для переробки на аг
регат СБ-1,5. До кінця ро
бочого ДНЯ І : зеленої маси
кропиви було
вироблено
20 тонн вітамінних гранул.
На заготівлі і підвезен
ні трава відзначились мо
лоді
трактористи Ганса
Каюмов, Рахім’яп Ахмет«нш і Рахім’ян Давлстищи.

Надійний
запас сіна і
сінажу змогли створити в
Айському радгоспі. Прик
лад ударної праці на цих
ді л я н ках
кормозаготівлі
показала комсомольськомолодіжна лапка Фазила
Гільметдіїюва. 11а скирту
ванні комсомольці Рафаіл Абрахмаїїов. Раїс Муніров і багато інших змог
ли виконати по дві норми.
Комсомольсько - моло
діжний суботппк
назвав
імена працьовитих учас
ників зелених жнив, серед
яких були комсомольці
Ідельмак
І Іігматулліп і
Рінаг Пуретдінов із кол
госпу
імені
Салавата
Юлаева, Раїс Хабібназаров та Ільфір Янгіров з
Месягутовського радгоспу
та багато інших
молодих
трудівників села.

РАНІШЕ СТРОКУ
ІІа два
тижні раніше
строку справилися з завдашіям ударного місячни
ка
по заготівлі кормів
члени бригади на АВМ у
радгоспі «Юматрв£ькмй».
Заготовлено 260
тонн
гранульованого трав’яно
го корму. Відмінно
тру
дяться машиністи І. Мирсаев, Ф. Абдуллін, грануляторішкн В. Дуніошкін,
II. ІІодсцков, Ф. Кабіров.
Змінні норми ЩОДНЯ ВІІКО-

Башкирів:

у наших друзів

по змаганню
куються на
центі».

140—160 про

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ,
ТРУДОВИЙ

У Башкирському сіль
ськогосподарському інсти
туті немало спеціалізова
них студентських загонів.
Один із них — СБЗ «Зо
лоте руно* — дебютував
цього року.
Хлопці й дівчата з «Зо
лотого руна»
виїхали в
Мелеузівськшї район, щоб
допомогти господарствам
стригти овець.
За короткий
проміжок
часу (всього 11 днів) сту
денти обстригли понад 8,5
тисячі'овець.
Був навіть проведений
конкурс на кращого стри-

гал я, котрий
надав усій
роботі духу суперництва.
Переміг у ЦЬОМ}' конкурсі
Вадпк (Іігматулліп, який
нагороджений
дипломом
«Майстер —золоті рук«» і
грошовою премією.
Загін на чолі з коман
диром Рауфом 1 Іаюновим
комісаром Сергієм Локтсвим був
нагороджений
почесними дипломами гос
подарств. Па адресу інсти
туту надійшли вдячні лисТИ ІЗ колгоспів і радгоспів.

СТАЛА ГРУПА
БУДЗАГОНОМ
в Орджонікідзевському
районі
працюють
СБЗ
«Стоматолог» із Башкир
ського державного медич
ного інституту,
«Фотон»,
«Гренада», «Імпульс» — з
Уфімського авіаційного інс і н гу ґу.
Один із лідерів змагая!‘.я ~~,загін
«Гренада».
1 Іерший
об’єкт
цього

І
1
І
І
■

аявия

СБЗ — комутаційна траса
Рауфани Габігової, Рафі■— зданий. Цьому загоиосі
ди Лснлбаєвої, робітниць
треба буде освоїти обсяг
І Іазіфн
Баймухаметової,
робіт на 65 тисяч
карбо
Фапідн Баталової, Олек
ванців.
сандри Смольннкової.
В основі СБЗ «Гренада*
— одна з найдружніших
КУЛЬТУРНА ХРОНІКА
студентських груп факуль
тету систем
управління
авіаційного інституту. Ось
уже вдруге група майже у
повному складі стає будзагоном.

ШКРОКОНКУГС
У МІКРОРАЙОНІ

УРОЖАЙ-81

УСПІХ
САДОВОДІВБАГАТИЙ
УРОЖАЙ
В Уфимському дослідно
му господарстві Башкир
ського НДІ сільського гос
подарства, незважаючи на
несприятливі погодні умо
ви нинішнього року, визрі
ває
непоганий
урожай
Фруктів і ягід —• малини,
яблук, груш.
Серед садододів багато
молоді. Багатий урожай
• заслуга бригадира Га
лії Нафікової,
мол’одих
лабораток
комсомолок

У мікрорайоні
вулиць
Красіиа і Зенцова відбув
ся конкурс політичної піс
ні «Червона гвоздика*. ■
якому брали участь пред
ставники трудових КОЛЕК
ТИВІВ Ленінського району
Уфи.
У конкурсі виступз іЧ
ветерани художньої само
діяльності ІО. А. Алексе
ев та Б. 1-І. Алексамров.
пісні про
Вони виконали
земля» і
війну «Малая
«Дай придасть к руке ТВО'
Показала
ей,
Р осенях
свою майстерність вока.іьан
но-інстру ментальніі
самблі «Радість» і «Кряіі‘
лі>.
Переможцям 6} III вртчеііі грамоти
і пам'ятні
призи — набори
гра*'
пластинок з записами кла
сичної та естрадної музи
ки. Глядачі теж ззлииі’1’
лнсь задоволені
к мікурсом. оргаїявованкм були11'
ком культури «Авангзі»1

в серзвялг 1981 року

„ВКолодиїї комунар*1

сшор.

ЗА РЯДКОМ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ
комуніст Віктор Дубчсико,
— одна з кращих у райо
ні.
Be лику увагу кінофікатори приділяють роботі з
дітьми. Вози не обмежу
ються лише підбором ДИ
ТЯЧИХ фільмів, а проводять
кіиоранкн, кінотурніри в
залі й
безпосередньо в
школі. Тепер старнірклао '
ішкн
охоче відвідують
гуртки юних кіномехапі- і
кін, які створено ні кож
ній установці.
Під час важливих сіль
Про кіпообслу гов ува ми я ськогосподарських кампа
в Уститвському
районі ній більшість кіномехані
можна говорити як про ків демонструє фільми на
зразкове. А був час, коли токах і польових станах, у
плани
не виконувалися, будинках
тваринників і
багато установок просто механізаторів, внкорис гоювала, фільми демонстру вуїочн пересувку.
Лише
валися неякісно.
нинішніх жнив
вони об
1 тоді Інна Гиатівна служили більше 5 тисяч
Щука, молодий спеціаліст хл іборобі в.
М а йсгр а ми
обласного управління кі своєї справи стали 1. Шев
нофікації,
котрій ЩОЙНО ченко з села Переможно
вручили партійний квиток, го, О. Дивніш з Жовтнево
сама попросилася у від го, С. Суируп (с. Сте.панінстаючий район. Вона побу ка),
В. Босий (с. Інгу
вала в кожному селі, захо лець). Дипломом Держе
дила в школи, говорила з но відзначена праця кіно
людьми. Агітувала, пере механіка, наставника мо
конувала, доводила. І вже лоді ІІ. Бруси.псова, кот
через місяць кілька моло рій! обслуговує кіноуста
дик устпнівців
були на- новки райцентру.
Колек
правлені на курей кіноме тив кінотеатру імені Оспханіків.
пова утримує друге місце
Незабаром кііюмехапік- в обласному змаганні, поновачок молодий комуніст сгупаючнсь лише колекти
Олександр Турчин, котро ву Кіровограде.кого кіно
розря іу
му доручили установку а театру вищого
селі березівці, став поміч «Комсомолець*.
Уперше В НИНІШНЬОМУ
ником Інші І Тіатівии. йога
стаціонар — зразковий, році кінофікат-зри обслуго
він охоче ділиться досні- вували гуртки партійного,
комсомольського і еконо
’
дом роботи з колегами.
колітна вчашія.
У роботі кіиофікаторіа мічного
майнебезпечніиіз — допус Уміло організовують устнтити формалізм. Роз’ясню нівці кінофестивалі й по
вальні бесіди, кіновечори, кази стрічок на сільсько
науковозустрічі в залі для гляда господарські і
чів — ось ляше
кілька технічні теми. Воші укла
форм роботи, які забезпе дають договори з керівна- j
підвищеная ;
чують
успіх. Без спів нами курсів
радами
дружності з сільсвкнм ак- кваліфікації,
■ типом, партійною і комсо бригад. Лише за 4 місяці
мольською організаціями, обслужено більше 4 тисяч
педкоаективом не налаго глядачів, організовано 90
дити якісного кінообслуго- сеансів, проведено 17 зу
вуваная сільського насе стрічей зі спеціалістам її.
лення
Словом, кіяофікаторп ие
Для молодих кіномеха чекають, поки глядачі за
ніків іноді це було най вітають до залу, а самі
важчим. Не - вистачало йдуть до них. На порядку
досвіду,
впевненості
в денному в устпнівців ши
своїх можливостях. Ди роке застосування сеансізректор районної кіномере мітішгів, ироведепня днів
жі допомагала кожному, актуальних
політичних
вчила, відказувала. І до фільмів, шкільних уроків у
водила, що вміти запусти кінозалі. Молодому, енер
ти
апарат,
заправити гійному колективу, в яко
стрічку — це
півсправи. му кожен член з честю но
Головне — вміти працю сить звання кіиофікатора,
вати з людьми. Колись у важливе завдання під ск
селі Седнівці ніяких культ лу.
походів у кіно,
масових
С. ІЛЛЯШЕНКО,
переглядів стрічок не бу
редактор
обласного
ло. Тепер же Седнівська
управління
кінофіка
кіноустановка, яку очолює
ції-

СВЯТО ДРУЖБИ І
ІРКУТСЬК.
(ТАРС).
Житті радісне,
сноанспе
молодого запалу
спито
прийійло на сибірську зем
лю. 1
серпня в Палаці
культури профспілок уро
чисто відкрито VII фести
валь
дружби
молоді
СРСР і МИР, присвячений
XXV і
з’їзди й КІІРС і
XVIII з’їздові МІ ІРІЇ.
У фестивалі
беруть
участь близько двохсот
молодих иос.ілиців Монго
лії, представники всіх со
юзних республік нашої
країни. Серед почесних
гостей голова комітету ве
теранів монгольської рево
люції, Герой Монгольської
Народної Республіки ге
нерал армії Б. Дорж. льотчикц-космопавти В. О.

БУХАРЕСТ. У
румунсь
кому місті костінешті від
крився фестиваль фільмів
длл молоді. На ньому пред
ставлено 33 документаль
них і художніх фільмів,
створених професіональни
ми
кінематографістами і
любителями. Під час фес
тивалю
відбудуться кон
ференція на тему «Молодь
і сучасний фільм», вис гле
ка кіноплакатіз.

ВАЖЛИВИЙ
ПРАГА.
Важлизим сти
мулом розвитку вищої ос
віти в ЧССР
стали тісні
зв'язки о цій галузі з ін
шими країнами — члена
ми РЕВ. Тільки протягом
останнього навчального ро
ку більш
як три тисячі
працівників вузів респуб
ліки побували
в братніх
країнах, де
вони ознайо
милися з організацією нав
чального
процесу, мето
дичними розробками.
Торік у ЧССР значно роз
ширився випуск педагогіч
ної літератури,
підручни
ків з технічних і суспіль
них наук, перекладених з
російської мови. Разом з
радянськими авторами бу
ло Підготовлено до друку
ряд підручників і посібни
ків для
чехословацьких
студентів.

НАСТІЙНА

.

--- ...----------- .... . ,

висловили
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▲' VII ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБИ МОЛОДІ
СРСР І МНР
А КОРЕСПОНДЕНТИ ТАРС
ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ЖИТТЯ
МОЛОДІ ЗА РУБЕЖЕМ
А СПОРТ НА СЛУЖБІ КАПІТАЛУ

СТИМУЛ

СТОКГОЛЬМ.
Настінна
необхідність
створення
без’ядерної
зони на Пів
ночі Європи підкреслюєть
ся о заязі правління Спіл
ки молоді шведської партії
центру.
Уряди
північних країн,
говориться з ній, ПОВИННІ
негайно розпочати перего
вори з метою досягти уго
ди про створення без’ядер
ної зони на Півночі Єзропи, що стане
кроком на
шляху перетворення всієї
Європи в континент, віль
ний від ядерної зброї.

ПІДТРИМКУ

(Фзтзхроніна РАТАУ).

іар ЦК ВЛКСМ
Б. М.
Пастухов і перший секре
тар ПК МРСМ Л. Тудєв.
Учасники фестивалю по
клали квіти до пам’ятника
В- І. Леніну, до Вічного
вогню слави на честь воїиів-іркугян,
які полягли
па фронтах
Великої Віт
чизняної війни, до меморі
альної дошки Д. Сухе-Батору, встановленої па бу
динку, де вождь Монголь
ської народної резолюції
виступав з промовою пе
ред делегатами Іркутської
і убериської
конференції
РКП (б).
Члени радянської і мон
гольської делегацій побу
вали в Іркутському ака
деммістечку. Вони зустрі
лися з керівниками, науко-

ФЕСТИВАЛЬ

НЕОБХІДНІСТЬ

Миколаїв. Кафе «Садко*,
«»это О. Н#»ЕМКА4

Дж.апібекоа і Ж. Гуррагча, які здійснили спільний
космічний коліт у склад;
першого міжнародного ра
дянсько-монгольського екі
пажу, Герої Соціалісти іної І Ірані
СРСР і Герої
Праці МИР.
Стоячи, бурхливими оп
лесками зустріли присутні
привітання, з якими на ад
ресі' учасників фестивалю
звернулися
Генеральний
секретар ІЦ< К11РС, Голо
ва Президії Верховної Ра
ди СРСР Л. І. Брежнєв і
Генеральний секретар Ці;
МНІ’Н, Голова
Президії
Великого Народного Ху
ралу 10. Цеденбал.
З промовами на урочис
тому відкритті фестивалю
виступили перший секре-

во-дослідшіх інститутів І
молодими вченими СхідноСибірського філіалу Си
бірського відділення Ака
демії наук СРСР, ознайо
милися з діяльністю ком
сомольських
організацій
інститутів і спеціалізова
них конструкторських бю
ро, взяли участі. ’ у бесіді
па тему «Молода
наука
Сибір)' і соціально-екоцомічні перетворення у схід
них районах СРСР в 11-й
п’ятирічці».
Увечері в залі Палацу
спорту для
учасників і
гостей фестивалю було да
но великий святковий кон
церт силами художньої
групи радянської делега-’
Ції.

ЗАПРОВАДЖЕНО
КОМЕНДАНТСЬКУ
ГОДИНУ

.„

.
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КІНО...
КІНО?
КІНО!

БЕЙРУТ.
Представники
міжнародних молодіжних і
студентських організацій,
які прибули до ліванської
столиці на запрошення за
гальної спілки палестинсь
ких студентів, зустрілися
з головою
виконкому Ор
ганізації
визволення ПаПЄпгТпИ-мИ Ясіром Арафатпм,
гипип^Ц' молоді гостро за
судили варварські напади
мЧ’о^ЬСЬК0' во"ччини на
мирні
ліванські міста і
табори . "“"естинсь.
них иіЖенців І заявили про
рішучу підтримку справ?ц.
ливої боротьби, яку вело
арабський
палестинський
пилД
Під- керівництвом
права ’ сво’
національні

ДЕЛІ. (ТАРС). Комендант
ську іодйну
строком на
два місяці 'запроваджено в
північно-східному індійсь
кому штаті Маніпур. Поси
лено такой; охорону кор
дону Індії з Бірмою. Цих
заходів безпеки, првідомяяг: газета «Ііетріот*. було
вжито для того, щоб но
допустити проникнення па
індійську територію мао
їстських сепаратистських:
угруповань, які проходять
диверсійну підготовку під
керівництвом китайських
інструкторів у вамскодостуинн.х районах.
Бірми.
Недавно одна з таких банд
сепаратистів вчинила на
пад на армійський пат
руль, в результаті чого од
ного військозослужбо.щ і
було вбито і.трьох тяжко
поранено.

СПОРІ ЗА РУБЕЖЕМ

без правил»
Спорт відображує ре
альності того суспільства,
в якому він існує. У цьому
знову переконуєшся,
чи
таючи недавно випущену
видавництвом «Физісультура и спорт» книгу
Олек
сандра Євфарестова «Гра
без празил».
Мабуть, у багатьох, хто,
як і я, бував у США, мог
ло
скластися враження,
і
що
ця країнаі досягла
значних успіхів у спразі
фізичноспортивного
і
населання.
го розвитку
Справді, в американських
школах і коледжах спортозі приділяється велика
тенісні
узага.
Численні
корти рідко, бувають п о
рожніми. У країні дужа
багато плавальних басей
нів. Неодмінною рисою ти
хих куточків міст уранці >
любителі
ввечері
стали
бігу під«джог-гінгу»
тюпцем. Усе це так, але...
американОбстеження
ських юнакіз показали, що
вони в масі своїй значно
слабкіші фізично, ніж їхні
однолітки в Європі. Поміт
ний спад в американсько
му любительському спор
ті. Як свідчить американ
ська преса, «незважаючи
на так званий «спортивним
бум», відверта
бездіяль
ність стала за останні 20
років частиною американ
ського способу жигтя. Під
раховано,
що
середній
американець витрачає на
енергетичні зусилля всьо
го... 5,5 хвилини в день».

Таке становище, як по
казує А. Євфарестов, знач
ною мірою пояснюється
тим, що вільний час аме
риканців, їхні самостійні
заняття спортом, .їхнє за
хоплення
професіональ
ним спортом принесені з

жергзу «індустрії роззаг».
Ця галузь бізнесу вийшла
на перше місце з економі
ці США. Професіональний
спорт — його значна скла
дова частина. За амери
канськими даними, при
близно 440 мільйонів аме
риканців зараховують себе
до категорії вболівальни
ків. Прихильність до тієї
чи іншої команди чи атлета-кумира набирає Іноді
патологічних форм. Грун
туючись . на обширному
фактичному матеріалі, ав
тор розкриває багато ас
пектів механізму експлуатації
професіонального
спорту босами шоу-бізіїесу і політиканами всіх
рангів.
Найбільше
враження
справляють глави, у яких
зростання
ідеться
про
жорстокості з америкзнполі гику
ському спорті,
власників
професіональ
них
команд — перемога
за всяку ціну. Розпалюван
ня у вболівальниках найниціших інстинктів і клімат
суспільства, де насильство
стає буденним явищем, —
усе це призвело до того,
що в сучасній Америці
спортивне змагання — це
«видовище з кров’ю». Об
рази суперників, жорстокі
поєдинки, бійки на фут
больних, хокейних, бейс
больних і баскетбольних
майданчиках
приносять
додатковий
прибуток
спортивним і телевізійним
босам.
Для розпалювання при
страстей у гравців госпо
дарі команд заохочують, а
іноді й примушують спорт
сменів приймаїи різні сти
мулятори
й наркотики.
«Наркотизовані»
гразці,
одержимі психозом пері»-

слідування й ненависті, пе
ретворюють
спортивні
змагання з привселюдні
побоїща, в те, що автор
називає
«баскетбоксом»,
«хоккетчем з шайбою» і
«сучасним
гладіагсрством». Такий підхід до зма
гань, коли, за словами
американського психоло
га, «дуже часто спорт сгап
буквально
підмінювати
війну, призвів до того, що,
наприклад, тільки з аме
риканському футболі що
року реєструється півтора
мільйона(І) травм і ка
ліцтв, деякі з них закін
чуються смертю.
Представники
громад
ськості, спортсмени, серед
них такі відомі хокеїсти, як
Боббі Халл, Серж Савар та
інші, намагалися протесту
вати проти розгулу теро
ру на спортивних майдан
чиках. Та
становище не
" змінюється. Навпаки, фзкти, свідчення преси, ви
словлювання самих спор
тивних босів, наведені в
книзі, малюють
жахливу
картину майбутнього аме
риканського
професіо
нального спорту. «Зростає
тривога з приводу того,
що
комерція дозвілля,
котра дедалі набирає си
ли, можливо, перетворює
Сполучені Штати в загін
для ігор... з досиг» тяжки
ми наслідками для психіки
американців» — наводить
автор цитату з американ
ського журналу.
Книга Олександра Євфаресгоза читається з інгвресом, написана свіжоч»,
образною мовою, відзначається багвгсівом фактичної о магеріалу. Вона
дає читачеві уявлення про
те, якою трагедією може
обернутися
спорт,
що
здавна приносив людям
здоров’я, моральну сипу,
насолоду, коли його почи
нають експлуатувати в ін
тересах наживи і на дого
ду ницим почуттям захід
ного обивателя.____ .

Анатолій КАРПОВ,
чемпіон світу з шздеіз.
(АПН),

4 cmop.

6 сери, я я 1&8І року ----- —,

:,Молодкй колгукар<г
"СПОРТ

СПОРТ

СПОРТ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № з
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1981-1982 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих робітників для ви
робничого об’єднання «Олсксандріявугіл.ія». _
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ З ОСВІТОЮ
ПРИЙМАЮТЬ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ЛЯЛИ,

НЯ

біговій доріжці. Всі вони
відвідували
групи ГПО,
склали залік з фізичної га
військово-технічної підго
товки, стали значківцями.

ДОГО

... На них звернули ува
гу одразу — всі стрункі,
бадьооі, ьеселі. Це — пла
вильники Свігловодсько-о
заводу
чистих
металів
Григорій Яненко, Валентин
Клименко, Микола Бігун
та контролєо
ВТК Ольга
Павлинська. Виступали во
ни за сьомий цех свого
підприємства. Перші залі

з

ПОВІДОМ

ЗМАГАН

багатоборства

ГПО НА ПРИЗИ

«МОЛО

КОМУНАРА»

РЕД ЦЕХОВИХ

СЕ

КОМАНД

ПІДПРИЄМСТВ ОБЛАСТІ.

лише п'ять — один багаісборець не зміг приїхати
в Кіровоград. Тому світловодці набрали лише 35-1
очка. Це — другий
ре

зультат. А першими стали
предстазники
відділу го
ловного конструктора за

кові очки приніс команді
Микола
— він подолав
стометрівку за 12 2 секун
ди. То був рекорд дня. А
потім ще й у стрілецько
му тирі мав високий ре
зультат — вибив 92 очка
зі 100 можливих. Впевнено
наближався
до
фінішу
Григорій Яненко. Сеітловодцям уже
пророчили
перемогу. Може б їм по
щастило, якби в команді
було шість чоловік, а так

ГПО-50

КІРОВОГРАДІ

ЗАКІНЧИЛИСЬ

ти, у вихідні люблять по
змагатися
на волейболь- і
ному майданчику чи но

А потім їх попросили при
йти ще раз на спортивний
майданчик,
щоб можна
було відібрати в команду
найбільш підготовлених.

В

воду «Червона
384 очка.

зірка» —•

Молоді
інженери
за
свій успіх передусім Дякуюгь Валерію Осуховсь-

кому і Наталці
Пуді. Це
вони виводили їх на тре
нування
і переконували,
що їхня команда неодмін

но переможе збірну цеху
№ 12,
який
називають
спортивним.

Так, Осуховський — лі
дер.
Ніхто з учасників
змагань не випередив йо
го на вогневому
рубежі
(96 очок),
в загальному
особистому заліку серед

КУБОК «МК>»

спортсменів своєї вікової
групи у нього теж найкра

щий результат.
Наталка
ГІуда не мала собі рівних
серед жінок. Цим багатоборцям
допомогли ате
четверо
їх
друзів по
команді.

Складаючи
протокол
змагань, старший інструк
тор
спортклубу «Зірка»
Віра Демидова підкресли
ла:

— їм
подякують
в
профкомі. Бо за ними пі
дуть інші. З таким старан

ням мають
ставитись до
комплектування команд і
організації споотивних по
єдинків в кожному цеху.
Бачите — ніхто не підзіз
команду. А представники
інших підприємств часом
залишали спортивні бази.
Залишали, бо не отримували залікових
очок.

•*

*

ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ З ОСВІТОЮ ЗА 8 — 8
ПРИЙМАЮТЬ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

єлею рик по освітленню й ремонту устаткування
(,строк навчання — 2 роки);
токар по металу (строк навчання — 2 роки);
автослюсар (строк навчання — 2 роки).
Учні, які вступають до училища після закінчення
8 класів, перебувають на повному державному утри
манні.
Всі учні під час проходження виробничої практики
одержують доплату до стипендії: ті. що вчаться 'із
гірничі спеціальності, — 50 процентів, зсі інші —
33 проценти від заробленої суми.
Відмінники навчання одержують підвищену стипен
дію.
Іногородні забезпечуоться гуртожитком.
Заяви про прийом із зазначенням вибраної спе
ціальності подавані па ім’я директора училища. До
заяви додати: документ про освіту, свідоцтво про народжений, 4 фотокартки 3X4-см, характеристику,
Медичну довідку. .
•
Початок занять — 1 вересня.
Адреса училпша: Кіровоградська обл., м. Олек
сандрія, площа Кірова. 18. Телефони 2-1-1-32, 2-37-79.
Зам. 71.
ДИРЕКЦІЯ.

«

.. Призи
переможцям
будуть вручені на підпри
ємстві. Щоб їх усі вітали
на робочих місцях. Щоб
по доброму позаздрили.

На
знімку:
члени
команди
багатоборців
ГПО Світловодського заво
ду чистих металів М. БІ
ГУН, Г. ЯНЕНКО. О. ПАВ
ЛИНСЬКА, В. КЛИМЕНКО.
Фото В. ГРИБА.

другої ліг. За звання пачспльиііипх вели боротьбу
п’ять команд — перемож
ні зональних змагань: за
порізький
«Металург.*,
сумський
«Фрупзснсць»,
«Кривбас» з Кривого> Рога, «Сокіл» з міста Ровсіїькн (Вороши, іовградської області) і кіровоград
ська «Зірка».
■ До останнього туру без
пропслн ігри в
поразок
по шість очок'
набрали
тз «Зірка*.
«Металург»
Поєдинок між ними і мав
Шість днів па стадіоні визначити чемпіона. Зу
«Зірка» обласного центру стріч проводила
цікаво.
тривав фінал Центральної Першими в рахунку пове
ради ДС1
«Авангард» з
ли господарі поля.
На
футболу серед вихованців двадцять сьомій хвилині
ДЮСШ та груп підгогог-.- штрафний удар чітко ви
кп молодих спортсменів конав Олександр Тригупри командах першої і бенко — ! :0.

(ОСТАННЬОЇ
ХВИЛИНИ

«Молодой коммунар» —

Через три хвилини по
милився воротар «Зірки»
Володимир
Ротару, цим
скористалися металургії і
встановили рівновагу.
Після відпочинку атаки
кіровоградців не стихали.
На п’ятдесят другій хви
лині їхній ден гральний на
падаючий Олександр Якулич вивів
свою команду
вперед — 2:1.
За десять хвилин до фі:
пальної сирени
«Зірка»
одержала право па пеналь
ті. До м’яча підійшов Сер
гій Лпманчспко.
Точний
'.дар. Та па висоті виявив
ся голкіпер «Металурга»
Олександр Зачепило.
«Зірка» добилася пере
моги — 2:1 і завоювала
звання чемпіонів товарнсг-

_—.

НАША АДРЕСА:

316G50, МСП

областного комитета

м. Кіровоград,
вул. Луначарського, 36.

ТТл УКПЯППСКПМ языке

ПК 06975, Иіпрко 81107.

ЛГи-яі О 5 ПОУП
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на 1981 —1982 навчальний рік
на спеціальності:
машиніст автокранів,
електрогазозварник,
маляр-штукатур.
монтажні і ь* за.чі.-юбетіуінпх конструкції!,
штукатур, лііцюлп.'іьіііік-іі.іііткошлг,
столяр будівелі ІІИІІ.
електромонтажник по освітленню, освітлювальних
та силових мереж-;
слюсар-саптсхіїік, газозварник*,
машиніст бульдозерів, скреперів,
машиніст екскаваторів одиоковіїїових.
Приймають юнаків і дівчат з освітою за <3 класів.
Строк навчання — 3 роки.
По закінченні училища учні дістають середню осві
ту і спеціальність.
Зарахованих' на навчання забезпечують гуртожит
ком. парадним та робочим одягом, триразовим харчу
ванням. підручниками. Під час іиробшічої практики
кони одержують 50 процентів заробітку.
Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудовою стажу.
Заклад має добро оснащені навчальні кабінети і
лабораторії, патгіг.чьно-внробкичі майстерні, актовий
та сііортивний зали. їдальню, спортивно літнє міс
течко.
Працюють гуртки художньої’самодіяльності, .техніч
ної творчості, спортивні секції.
Юнаки до закінчення учппіпца дістають відстрочку
»ід призову дс лав Радянської Армії.
Випускники відмінники користуються пільгами при
вступі до середніх та вищих навчальних закладів,
одержують направпошія дс вищих навчальних закла
дів професійно-технічної освіти, до навчання прово
диться на повному державному забезпеченії!.
Для вступу необхідно подаси заяву і.’, зазначенням
вибраної спеціальності автобіографію, характеристи-'
ку. свідоцтво про народження, про склад сім’ї та ме
дичну (форму Л‘> 286). 8 фотокарток 3X4 см.
Початок занять з 1 вепссіїп.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Волкова, 15.
Телефрп 3 15 32.
їхати тролейбусами X
1. 3. 4 до зупинки -Об іасна лікарня».
„

Редактор В. СТУПАК,

орган Кировоградского

ЛКСМ Украины.

на. її нагороджено дипло
мами першого ступени,
кубком президії Централь
ної ради «Авангарду» та
грамотою і пам'ятним су
веніром редакції республі
канської молодіжної газе
ти «Комсомозьскос зна
мя». Гравцям вручено цін
ні подарунки.
З кращих
спортсмспів
сформовано
збірний колектпв, який захіпцатпмс
честь авапгардівців
па
третіх мо.іодіж IIIIх
спортивіпіх
іграх України з
футболу»
Поєдинки поч
чуться у Світловодську 22
серпня.
В. ШАБАЛІН.

Зам. 49.

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сенрета|іл — 2-46-87; відділу
комсомольського
~~ ?46 57; відділу пропаганди —
о лг
П|ДДІлу
учнівської
молоді —
відділу
військово патріотичного
ЕИХОВ.Г'НП та спорту — 2 45 35; відділу
О'Олошеиь — 2-56 65; фотолабораторії —
2-45 35; коректорської — 3 6183: нічної
редакції — 3-03-53.
лпк

З.'.л. А? 387.

.
і
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КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № Б
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

М. ВІНЦЕВИЙ.

ФУТБОЛ

КЛАСІВ

Типаж 54000
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ЯК МИ ВЖЕ

ласті. На стадіоні
спорт
клубу «Зірка»
зібралися
робітники, які після робо

машиніст конвейєрів для роботи на вугільних роз
різах (стипендія — ЗО крб., строк навчання — 1 рік);
електрослюсар підземний (стипендія — 129 крб);
машиніст електровозів підземний (стипендія — 129
крб., строк навчання — 1,5 року);
машиніст електровозів для вуїільних розрізів (сти
пендія —■ 100 крб.);
машиніст екскаваторів для вугільних розрізів (сти
пендія — 100 крб., Строк навчання — І рік;
апаратник вуг.тезбагачення для брикетних фабрик
(стипендія — 85 крб., строк навчання — 1 рік);
токар по металу (стипендія — 85 крб., строк на
вчання — І рік);
електрослюсар промислового устаткування (стипен
дія — 85 крб., строк навчання — 1 рік);
намотувальник катупюк (стипендія — ЗО крб.,
сірок навчання — 1 рік);
автослюсар-шофер (стипендія — 72 крб., строк на
вчання — 1 рік);
слюсар-складалі.ннк електромашин і апаратів (сти
пендія — ЗО крб., строк навчання — 1 рік);
сліосар-ремонгнвк (стипендія — 72 крб., строк на
вчання — 1 рік);
слюсар-інструментальник (стипендія — ЗО . крб.,
строк навчання — 1,5 року);
наладчик верстатів (стипендія — 30 крб., строк на
вчання — 1,5 рок));
продавець промислових і продовольчих товарів
(стипендія — ЗО крб., строк навчання — 1 рік);
кухар громадською харчування (стипендія — ЗО
крб., строк навчання — 2 роки);
,
машиніст турбін і котлів для теплоелектростанцій
(стипендія — 80—90 крб., приймають лише юнаків');
слюсар по ремонту устаткування теплоелектростан
цій (стипендія — 80—90 крб., приймають лише юна
ків);
ізолювадьимк но теплоізоляції (стипендія — 80 —90
Крб ) .

Наприклад, у команді
---------- швейної
ровоградської
фабр-іки було лише чогири учасники, і жоден з
них не виконав запланова
ної програми. Значить, не
готувались до поєдинків.
А ось як підсумовує ре
зультати турніру
заступ
ник голови обласної ради
ДСТ «Авангард»
М. М.
Красновський:
__
Треба
починати
справу з
маленького —
згуртувати людей у брига
дах, на виробничих діль
ницях, в цехах.
Зверніть
увагу: це ж виступали не
збірні
підприємств,
та
майже всі учасники роз
рядники. І якби на кожно
му підприємстві
інстр/к-»
тери по спорту,
комсо
мольські
активісти
піді
йшли до справи так, як на
Світловодському
заводі
чистих металів і на «Чер
воній зірці», ми б тут зу
стріли ще
більше пер
спективних багатобооців.
Плавильник /Ликола 5ігун:
не розу— Я просто
товаришів,
мію деяких
котрих треба за рукав тяг
ти на’ стадіон. Ми ОСЬ' із
Валентином
Клименко,л
майже щодня
одягаємо
спортивну форму. Він — у
тир, я — на волейбольний
майданчик,
нормативи
ГПО перескладаємо ра
зом. А Григорій Яненко з
сім'єю то в спортзалі, то
в турпоході.
Відрадно, що на турнірі
було чимало передовиків
виробництва,
ватажків
комсомольсько -молодіж
них колективів. Наприклад,
молодий гвардієць п’яти
річки з «Червоної зірки»
Олексій Попов привів на
стадіон усіх
членів своєї
бригади, запросив керів
ників цеху. Ці
красиві у
труді і спорті люди дару
вали нам свято.
І кожен
був переконаний: ГПО —
це здорово!

ДИРЕКЦІЯ.

Галета виходить у вівторок,
четвер І суботу.
Друкарня Імені Г. М. Димитрова
видавництва
«Кіровоградська правда»
Кіровоградського обкому
Компартії України
м. Кіровоград, аул. Глінки, 2.

■*

Ні, тут майже не було
іменитих аглегів — чем
піонів і рекордсменів об

10 КЛАСІВ
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