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ЯКОСТЕ

комсомольсько-молодіжному 
лективі відділу технічного контролю 
Дніпровського заводу твердих сплавів 
трудиться сорок чоловік Більше ста ви
дів прод/кції щозміни проходить через 
їхні руки. Треба мати міцні технічні 
зНання, практичні навички, щоб виявити 
брак, а значить, не допустити виходу не- 
...и т ■« і КОНТрОЛЄрИ ВТК із

успішно справляють-
якісної продукції, 
своїми обов’язками

’ Ціна
НЄ 124 (3008). ф 2 коа

ся. Комсомолки Валентина Трефилсза 
Марія Кічанова, Ольга Коневщинська', 
Людмила Зайченко та інші бездоганно 
Еизначають якість виробіз.

Нині на заводі значно знизиеся 
браку.

На знімках:
кого контролю; за
ХАЙЛОВА.

вихід

КМК відділу техніч- 
роботою Люба МИ-

Фото В. ГРИБА.
№

Відбувся обласний семінар-нарада ідеологічних пра
цівників, у роботі якого взяли участь секретарі і завіду
ючі відділами пропаганди і агітації міськкомів і райко
мів вартії, завідуючі відділами культури виконкомів 
міських і районних Рад народних депутатів, лектори 
партійних комітетів, керівники обласних ідеологічних 
організацій і установ, відповідальні секретарі правлінь 
міських і районних організації! товариства «Знання».

З доповіддю «Про завдання партійних організацій об
ласті но дальшому поліпшенню ідейно-виховної роботи 
у світлі рішень XXVI з’їзду КПРС» перед присутніми 

* виступив секретар обкому Компартії України А. 1. По- 
' гребпяк.

Учасники ссмівару-ларадії розглянули питання про но
ві ефектніші форми виховної роботи серед населення,

ПРИКЛАД

ДОПОМАГАЮТЬ
СУСІДАМ

Комсомольсько - моло
діжна механізована ланка 
по впрошуванню цукрових 
буряків (керівник Петро 
ІІазаров) з колгоспу імені 
Карла Маркса Доброве- 
ллчківського району одні
єю з перших упорала від
ведену площу. Па БМ-б 
добре потрудилися ланко
вий і його помічник Віктор 
Бойкц. Тракторист Анато
лій Тарабан, шофер Ба-, 
спль Горбепко на відвезен
ні буряків і гички щодня 
перекривали доведені нор
ми.

Піші механізована ланка 
переїхала па поля другого 
відділка свого господарст-

В. ЛИТВИНОВ.

ЗМАГАННЯ

ВИСОКЕ ДОВІР’Я
За підсумками соціаліс

тичного змагання дев’ятії 
місяців перше місце серед 
молодих шоферів колгос
пу «ГІобсда» Кіровоград
ського району виборов 
Олександр Касянов, який 
працює на автомашині 
ГЛЗ-53Б. Па його рахунку 

сотні тонн перевезених ван
тажів. Під час заготівлі 
кормів, па жнивах, тран
спортуванні цукрових бу
ряків Олександра постій
но називали в числі пере
довиків. При зобов’язанні 
47 тисяч на рахунку во-47 тисяч на рахунку во
дія 52 тисячі 589 тонно-кі
лометрів, заощаджено 4G2 
кілограми бензину.

Цей рік станс пам’ятним 
для Олександра, адже ііе- 
ю прийняли кандидатом у 
члени КПРС. Високе до
вір’я старших товаришів 
О- Касянов виправдовує 
ударною працею.

О. ПИСАРЄВА.

О“‘Я ско.п°^і‘шого і соціального розвитку 
пе чі -Р 7 „?Л1ІПадцят.пі п’ятирічці. Воші вели

. розмову про СТИЛЬ І !
вдосконалення її —

постанови ЦК КПРС «Про дальше, вдо- 
.пи К1 іРСчпартіппого навчання у світлі рішеньXXVI з і- 
и ипі’ ак!.пзізаці>о лекторського активу га кадрів
по впоіі-іг-т'11101 аг*тацп> практику організації агітаці і- 
вощропа.андистськпх заходів та інші.
пі гиетхш!?•?.',ІСЬ л>’мкам" з них питань, на семінарі-взр«: 
<-.бі іпп/ к зззіДуїсчнй відділом пропагап;іп і агітаці’ 
У’ішішшгі гпПарі11- Ук1х,п>я І 11- Оліфірснко, секретар 
• . ьяпов.ькою равному партії Д. ф. Ностернак, завшу- 
пішонгрУї'"І)0!іагун-дп і агітації Ленінського ( м. Кі- 
1 я рад) райкому партії в. д Калина, другий секретар 
відлп'о^ппїп0^’3^ ”.ЯР1ІЇ 11 Космап, завідуючий 
*17 ляптії Л ППГИгП ' аіігаі<ії Світловодського міськко
му парти А. О. Кобзов та ііаиі.

,___  ____ ___ і предметну
методи ідейно-виховної роботи, 

а планування, діяльність паргорганізацій

Skümu-%
ЛЬжноїо. 
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НА СПОКІЙ
ОлександрівськийQP А ЙА 
район ■ “■ MDM

НЕ ДАНО
На старті одинадцятої п'ятирічки районне комсо

мольська організація чітко визначила свої рубежі, 
місце кожного комсомольця, усіх юнаків і дівчат у 
боротьбі за виконання рішень XXVI з’їзду КПРС і 
XXVI з’їзду Компартії України. Адже добре органі
зований початок — це запорука успіхів у будь-якій 
справі. А звершити молодим олександрівцям у ни
нішній п'ятирічці належить багато, щоб внести гід
ний вклад у намічену партією програму економічно
го і соціального розвитку країни.

і з перших днів нової п’ятирічки вони антично 
включилися у Всесоюзне змагання молоді за вико
нання і перевиконання взятих соціалістичних зобо
в’язань.
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Лише той, хто горить ви
соким стремлінням, само
відданістю, здатен невтом
но йти вперед і запалюва
ти своїм прикладом інших.

Бути попереду, в аван
гарді, вести за собою мо
лодь — у цьому вбачають 
свій 
мольці
Воьи не звикли стояти ос
торонь 
своєї країни, свого колек
тиву. Вони завжди там, де 
найважче, найвідповідаль
ніше, де потрібні їхні мо
лоді руки, гарячі серця.

... Як і тисячі йога ро- 
еєснинів, школярем всту
пив до комсомолу Олексій 
Буша. Закінчив школу, по
тім кулінарне училище. 
Міг би залишитися пра
цювати у місті. Та, дізнав
шись, що у його рідному 
селі на фермах енладне і 
становище з кадрами, він 
повертається до Єлисавсг- 
градківни і йде дояром у 
колгосп «Дружба», і тепер і 
він — передовик змаган
ня, гордість комсомольсь
кої районної організації.

Не відстають під Олек
сія Буш) й інші молоді 
твариннини •району: Сте
пан Микитчун, Свдоиія 
Кравченко, Надія Кримсь
ка. Єсдокія Бук.

Нелегка доля хлібороба. 
Та іншої не треба комсо
мольцям братам Василю і 
Миколі Вакуленкам. Щоро
ку в жнива пересідають 
хлопці зі звичних своїх 
тракторів на комбайн. То
му що не можуть бути бай
дужими. ноли е господ ір- 
стві вирішується доля вро
жаю.

1979 року вони вперше 
попросилися на жнива. Ні
хто не хотів брати теді 
старенький СК-5. Вакулсч- 
нн взяли. І хоч рекордів 
не встановили — комбайн 
більше ремонтузався, ніж 
працював, хлопці не зда
лися. Всю зиму вивчали 
Судову номбайнів пере
ймали досвід передовиків.

А цього року перехідний 
чеовонин вимпел ЦК 
ЛКСМУ «Кращому комсо
мольсько - молодіжному 
комбайновому екіпажу на 
жнизах-81» на весь період 
сдержав прописку в кол
госпі «Дружба». Завоюзт- 
ли його спочатку суперни
ки Вакуллнків — комсо
мольський екіпаж Петра 
Мальованого і Віктопа Лит
вина. Та невдовзі Микола 
; Василь обійшли усіх кол
госпних номбайнеоів. Зі
бравши своїм СК-6 хліба 
на 345-гентарній площі, 
вони намолотили 12 тисяч 
41 центнер зерна і стали 
переможцями не тільки ра
йонного, а й обласного 
змагання молодих хліборо
бів. У республіці цей екі
паж посів третє місце.

Мобілізовуючи молодих 
трудівників району на ак
тивну участь у соціаліс
тичному змаганні, райком, 
більшість комітетів комсо
молу сеої/л головним зав
данням вважають організа
цію практичної допомоги 
у досягненні найвищих по
казників у праці кожним 
учасником змагання. Мож-

обов’язок комсо- 
нашого району.

важливих справ

на навести немало при
кладів тєорчого неспокою 
активістів. Так, у комсо
мольських організаціях 
Другого імені Петровсько- 
го цукрокомбінату, кол
госпу імені Дзержинсько- 
ю, Олександрівсьної се
редньої школи № 2 вико
ристовується багатий ар
сенал форм і методів ком
сомольської роботи, по
стійно проводиться обмін 
досвідом, добре організо
вана взаємодопомога. У 
Всесоюзному огляді робо
ти комсомольських орга
нізацій по виконанню рі
шень XXVI з’їзду КПРС 
ці комсомольські органі
зації визнані у районі кра
щими за перше півріччя.

Буде про що звітувати 
на головних зборах року 
комсоглольсьним ватажкам 
Олександру Адзємоеу з 
ислгоспу «Дружба», Мико
лі Куцеволу з колгоспу 
імені Кірова, Валентині 
Герман з автопідприсмства 
№ 10042. Вони не тільки 
подають у всьому добрий 
приклад молоді, а й уміють 
створити у своїх колекти
вах атмосферу, яка сприяє 
розвитку творчої ініціати
ви. зростанню професій
ної майстерності ножного 
трудівника.

Успіхи, звичайно, раду
ють нас. Але ми не маємо 
права на самозаспокоєння. 
Є труднощі й нев-чрішені 
проблеми. Так, наприклад, 
ще й досі у районі нечис
ленний загін •'варинників, 
не всі комсомольсько-мо
лодіжні колективи йдуть в 
авангарді змагання. Із 13 
механізованих ланок по 
вирощуванню кукурудзи і 
цукрових буряків жодна 
не взяла зобов’язання зі
брати з кожного гектара 
50 центнерів зерна і 309 
центнерів коренів. Чи не 
говорить це про те, ЩО і 
райком, і комітети комсо
молу іноді формально під
ходять до питання органі
зації трудового суперницт
ва?

Ось чому ми вирішили 
найближчим часом пере
глянути умови соціалістич
ного змагання між ком
сомольсько -молодіжними 
колективами з тим, щоб 
при підбитті підсумків вра
ховувалися не тільки кіль
кісні показники, а й якіс
ні, бралася до уваги 
участь молодих трудівни
ків у Ленінському запік/ 
«Рішення XXVI з’їзду 
КПРС — в життя!», гро
мадська активність, їх 
прагнення підвищувати 
свій загальноосвітній, ідей
ний і культурний рівень, 
спортивні успіхи

Б. БРАЙКОг 
г-ерший секретар 
Олександрівсь кого 
райкому комсомолу.

1
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Досвід

Більшості людям «Комсо
мольський прожектор» уяв
ляється органом критики і 
нещадного викриття недолі
ків. Це правильно. Адже не
примиренність до всього, 
що заважає нам жити і пра
цювати, —• найнеобхідніша 
риса «прожектористів».

Однак, па мою думку, 
«КИ» багато втрачає, обми
наючи досвід передовиків, 
усе те добре й славне, чим 
живе колектив. Авторитет 
«КП» від «позитивних» ви
ступів тільки зростає. У цьо
му ми переконалися на 
власному досвіді.

[Це кілька років тому 
«прожектористи», розуміли 
своє завдання так: почина
ється в колгоспі якась важ
лива кампанія — значить, 
треба викривати недоліки. 
Іноді до справжнього вишу
кування промахів чи недо
робок доходили. Боялися 
порушники листків «Комсо
мольського прожектора» як 
вогню. Але й справедливих 
звинувачень на нашу адре
су було чимало.

Якось довелося нашим ак
тивістам побувати в одному 
з колгоспів Чигиринського 
району, що на Черкащині. І 
побачили вони там поряд з 
критичними виступами
«КН» й розповіді про пере
довиків. Зустрілися з чле
нами штабу «КП», ті поділи
лися досвідом роботи.

Тепер і в нашому колгос
пі створені й діють 5 постів 
«КП», в обов'язки яких вхо
дить не тільки випуски ок
ремих листівок, а й інфор
мування штабу «КП» як про 
виявлені недоліки, так і про 
всі новішії. Наприклад, 
тракторист Сергій Лагно, 
начальник поста «КП» трак
торної бригади № 1, недав
но повідомив, що кожен 
комсомолець бригади дав 
слово напередодні своїх 
звніїо-внборпнх зборів ви
копати по дві норми виро
бітку.

Про тс, як добилися еко
номії мастил і пального ком
сомольці автопарку, розпо
вів у своєму виступі «про
жекторист» Петро Перепе
лиця.

32 комсомольці трудилися 
на збиранні нинішнього 
врожаю. У жнивних спецви- 

. пусках «КП» ми намагалися 
про кожного розповісти 
дружнім шаржем, віршем 
чн фотоінформацією. Треба 
було бачити, як чекали па 
колгоспному току нашу 

• стіннівку!
Не обходилося, звичайно 

і без критики..
Добре попрацював на 

жнивах сімейний екіпаж 
Опикієнків. Йому ми при
святили один з спецвипус
ків. Багато теплих слів бу
ло сказано на адресу ком
сомольця Василя Оішкієика. 
Це вперше так відзначили 
успіх молодого механізатора 
в колгоспі. І хлопець заго
рівся бажанням й па буря
кових жнивах вибороти пер
шість. Він попросився на 
РКС-б і за першу п’ятиден
ну жовтня зібрав уже 22400 
центнерів коренів па 95-гск- 
тарній площі.

Вперше самостійно сів за 
штурвал кукурудзозбираль
ного комбайна «Хсрсопец:»- 
200» комсомолець Анатолій 
Русенький, і з перших днів 
— рекордний виробіток: 9— 
10 гектарів звільнених від 
качанистої площ при нормі 
8 гектарів.

Хіба справжній комсо
мольський орган може мов
чати про ці успіхи?

О. ПЕТРИШКО, 
начальник штабу «КП» 

• -«остгасяу «ккра».» • • • • -

„Молодий
15 жОЕтвя

НА СПОКІЙ

ЦІОН: ПРАВА 
НЕ ДАНО

і.-
Ще торік Віктор Піаго- 

рак був упевнений, що він 
— учитель «до мозку кіс
ток». Шкільні турботи 3 їх 
одвічним писанням планів 
і щоденників, перевіркою 
зошитів, уроками і гомін
кими перервами приноси
ли радість.

Були вже й перші успі
хи. У школі про нього го
ворили як про здібного 
спеціаліста-

А тут... «Рекомендуємо 
тебе, Вікторе, секретарем 
комсомольської організа
ції цукрокомбінату».

Першим бажанням було 
заперечити: «Я вчитель,
умію працювати тільки з 
дітьми». Ніби вгадавши 
його вагання, хтось з чле
нів бюро райкому сказаз:

— Ти комсомолець, Вік
торе. Зараз як вихователь 
і організатор ти необхід
ний робітничому колек
тиву. Подумай.

І Віктор зрозуміз, що не 
має права відмовитися. 
Сумнівався спочатку: «Чи 
зможу?» Колектив Друго
го імені Петровського цук
рокомбінату відомий у 
республіці, два роки тому 
нагороджений орденом 
Трудового Червоного Пра
пора і тепер має славу пе
редовика. Отже, працюва
ти треба так, щоб і комсо
молів комбінату гриміла 
на всю республіку-

А там же — 2 цехові, 4 
відділкових комсомольсь
ких організації, 314 чле
нів ВЛКСМ. І всюди чека
тимуть його підтримки, 
кожен комсомолець жда
тиме від нього цікавих 
ідей і справ.

— Найперше — змаган
ня, — вирішив секретар. 
На допомогу прийшов ак- 
тиз: молоді комуністи
Іван Прасол, Василь Са- 
лій, Микола Волошаненко. 
Обговорювали зобов’язан
ня, переглядали умови су
перництва з урахуванням 
специфіки підприємства. 
Адже цукрокомбінат — 
це й завод, і заготівельні 
служби, й чотири відділки 
радгоспу. Складне поєд-

нання промислового, кол
госпного й кооперативно
го виробництва...

Не .згадати, скільки бу
ло тих зустрічей, розмов 
на молочнотоварній фермі 
Несватківського відділка. 
І таки вийшов комсомоль
сько-молодіжний колектив 
доярок, де грулкомсоргом 
Єздокія Кравченко, пере
можцем районного зма

І&ЖН&ЬО,

Сьогодні на обласній повірці— 
О лексан дрівська районна 
комсомольська організація

ним дільницях виробницт
ва, і навчилася багато.

Зустріли її на заводі 
радо. Пам’ятали завзяту, 
кмітливу практикантку.

У комітеті комсомолу, ку
ди прийшла ставати на об
лік, сиділи знайомі хлопці 
й дівчата. Засідання бюро 
мало бути.

_  Ось з ремонтниками 
ніяк не можемо виріши
ти _  відразу посвятили її
в свої проблеми. — Ти ж 
знаєш ще з практики, як

Наш товариш 
по спілці
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гання з першому півріччі. 
Нагороджений перехід
ним Червоним вимпелом 
ЦК ВЛКСМ.

Комсомольська органі
зація комбінату відзначе
на бюро райкому комсо
молу... Побільшало пор
третів комсомольців на 
заводській ДоЛці поша
ни-..

— На своєму місці сек
ретар, — кажуть про Вік
тора Пізторака в райкомі.

2.—
— Дивачка, — стенали 

плечима дівчата: — Мож
на було в Черкаси чи ще 
куди попроситись. А то з 
Олександрівну — селище 
міського типу.

Самі вони рвалися на 
практику на великі заводи, 
в прославлені колективи. 
Та й працювати після 
училища мріяли там же.

— Взяла, куди запропо
нували. Перебирати не 
звикла, — відповіла їм 
Катя.

... Як заздрили їй дівча
та, коли повернулися піс
ля практики. Ніхто не міг 
з. таким захопленням роз
повісти про свій завод, як 
Катерина Сергієнко. І діз
налася вона про техноло
гічний процес цукроварін
ня найбільше, і сама само
стійно працювала на різ-

підзодять зони всіх з тем
пами. Людей не вистачає у 
бригаді — хоч ти плач. Як 
не було електрогазозварни
ків, так і нема.

— Давайте я піду а 
бригаду, — загорілася Ка
тя. — Електрозварником. 
Я можу, □ училищі навчи
лася.

Члени бюро спочатку роз
губилися від несподіваної 
пропозиції. А потім навпе
ребій стали відраджувати: 
на жіноча, мовллз, це про
фесія, та й не по спеціаль
ності.

Не часто зустрінеш дів
чину з робочій спецівці 
зварника. Щиток, електро
ди, іскри, шов — не кож
ній це до душі. А для Ка
ті Сергієнко це рідна сти
хія.

Чи важко? Нелегко Бо 
ж не хочеться їй — жінці 
— відстати від висококва
ліфікованих зварників — 
чоловіків.

А де легше — не шукає 
і тепер.

За--
ЇЗНЯ ледь дочекалася 

обідньої перерзи й хутчій 
кинулася до машини, за 
якою працювала Галя До
рошенко. У тієї все ще 
блищали від сліз очі, але 
дівчина була вже спокій
на, узажно слідкувала за 
виробничим процесом. Та
ня почекала, поки закін
чить подруга подачу, і на
гадала:

— Обід, Галю.
— Розумієш, — стала та 

пояснювати Тамі, — цукор 
жовтий пішов. Небагато, 
але ж брак Чи то попе
редня зміна щось не так 
запресувала, чи зварений 
з відхиленням.

Таня зже знала про не
поладки у рафінадному, 
отож не стала більше роз
питувати дівчину, тільки 
заспокоїла:

— Не переживай, розбе
ремося. Це такого в нас 
давно не було — щоб 
брак...

І поспішила до началь
ника зміни Анастасії Про- 
копівни Чорюр.

— Чи тобі, Таню, най
більше треба? — всміхну
лася та.

— А таки найбільше, — 
відповіла схвильовано дів
чина

— Ну, заходь після змі
ни, погозоримо.

... Є люди, які нічого не 
можуть робити впівсили. 
Обов'язково, щоб виклас
тися повністю, щоб горі
ти в дорученій справі.

До таких людей нале
жить Таня Шишка — опе
ратор лінії рафінадного 
цеху. І треба їй скрізь і з 
усьому — найбільше В 
роботі — . обов'язково 
щоб першою. 85 центне
рів розколеного рафінаду 
за зміну — це норма для 
всіх операторів. Таня ж 
поставила собі мету — 90 
центнерів. І свого досяг
ла. На 106,8 процента 
справилася з доведеним 
завданням у вересні, і ви
йшла переможцем зма
гання серед операторів 
цеху. Тепер її портрет — 
на Дошці пошани.-.

У громадській роботі — 
щоб завжди з турботах. 
Ще три роки тому сама 
була ученицею, а тепер — 
наставниця. її перша уче
ниця Таня Лапій уже са
мостійно працює.

На допомогу прийде 
перша, за найважче візь
меться охоче. Бо ні з чо
му спокою не має.

Н. ЧЕРНЕНКО-

Дев ять років я працюю 
на фермі. Гуг зрозуміла 
сяравжню ціну иелегкнк. 
буднів тваринника. Люб
лю Я СВОЮ роботу, юрд, 
жуся нею.

Але мене як- молодою 
комуніста давно «енокоїт», 
ОСЬ ЩО. Ми, відгбдівельни-* 
ки, живемо так: відпрацює 
кожен зміну — і додому. 
А щоб зібратися разом 
поговорити, якусь справу 
цікаву спільно зробиш —, 
ні. Навіть підсумки зма
гання підбиваймо. спокій- 
но, буденно. У кого вищий 
показник — той і нерема- 
жець.

Я, відверто, заздрю до
яркам КОМСОМОЛЬСЬКО-МО
ЛОДІЖНОГО колшанву Євге
ни Кравченко з Несваткю- 
ського відділка цукроком
бінату. Склад наполовину 
омолодився, а темпів дру
гу її ятирічку не Зіьігку- 
ють.

У кас же і не зі а даю, 
хто з комсомольців за ос
танні кілька років при
йшов працювати на фер
му. Цураються рооогк 
тваринника. 1 що тільки не 
почуєш з цього приводу: 
і робота важка, і вихід
них нема, і не престижна 
професія.

Все це пс так. Робога 
не важча, ніж будь-яка. 1 
вихідні щотижня маємо, ї 
заробляємо непогано. А 
щодо престижності скажу 
так: хго ж зробить про
фесію тваринника пре
стижною, як не ми, моло
ді? (А на ферма., району, 
чула я па останньому пле
нумі райкому, лише 62 
комсомольці, один комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив).

Справа, мабуть, у юму. 
що «е вміємо ми ііо- 
сіфавжньому гордишся 
своєю професією, говорити 
про свою- роботу так, щоб 
кожен міг позаздрити нам.

Я знаю, що на комплексі 
по відгодівлі свиней-кім- $ 
госпу імені Ульянова вліт
ку працювали 19 старшо- 
класників місцевої серед
ньої школи. Це свідчить 
про інтерес школярів до 
нашої професії. Важливо» 
щоб не згас вій у них. 1 це 
справа не тільки виховате
лів та секретаря комітету 
комсомолу, а і наша з ва
ми, молоді тваринники.

Є. БУК.

Шість років працює електрозварницею на - заводі 
Другого імені Петровського цукрокомбінату Катери
на Сергієнко. За цей час комсомолка досконало опа
нувала СВОЮ професію. Фото А. БАБИЧА.

t

Від конференції 
до конференції

ЦЮА знання ‘КиТ4! ~ УДЗрНу ПрЛ’ 

ну, з яких 3*‘6ПДНХ г’.иР2«ничників рано- 
нулої п^ятир® к^ЛЄН* вп,ВПКСМ- Рухом ми- 
НОСТІ і ЯКОСТІ — ”П .ЯТИР'ЧФ ефектиз- 
молоднх» було ніузіазм і творчість 
спілчан у охоплено 2 тисячі 200 

іПі2°2Цгпуо «^сомольціз 85 пер
едних орган.заи?^ ИХ цехових та брй- 
чення, у виборних КОМ ТЬ постійні кору
нах штабах і постах <ЛТ^ЛЬСЬИИХ °рга‘ 
прожектора» поаііт-», Комсомольського 
юнаків і дівчат більШе тисячі
3алЛ311в НІЖ У 1978і роїі. У П|втО!ЭЧ

”У*олюїиРи”^1ай/и^"'"' * ’ “а‘”ям- 

лодіжний нолентия ‘к Комсомольсьно-мо- 
варної Ферми" н-а»»,Я Ярок молочното- Радгоспу Р Другогоа™‘вс.ь«ог° відділка 
иУнРОкомбінату зоб\Т’ІН* Петровського 
тритисячного рубежу напа?СП «,ГНУТЛ 
ннці Великого Жовтня Я Дэ «4-і річ-

А ТРАВЕНЬ 1981 її -знаний переможи-Л Р‘ оЄИ ко«ектиз ви
гани я по організмі!?/ ■ ®^-°'ОЗНого зма- 
«ової зимівлі гммї,г‘ наведенню зраз- 

А ЖОВТЕНЬхУА°би-лс-ктиву вапантип р- В членів цього но- 
•к соціалістичних гпй-?Р° ВИН0Нан«Ч сво- 
~ групкомсор,. ЄздокГяИЗиНЬ' СергЧ них 
«рн І Надія Кривей, Кравченко, до- 
«итчук та інші ’ ЯОЛр Степан Ми-
мейних еніп*зжіаПЬ^.ЬКо ^,о.лоД’жних, 11 сі- 
3-» «стінні 5 років нлибільша кількість 

’ !- ■ ~ труди листі на цьо

горічних жнивах. Вони .зібрали !72176 1 
центнерів хлібів на 6332 гектарах плаїці.| 

А Брати Микола і Василь Вакуяечнн 
з колгоспу «Дружба» намолотизши ком
байном Сгі-6 12041 центнер зерна, зч ■ 
йшли перємочецями обласного змаганні 1 
молодих хліборобів. У республікансько Я 
му вони посіли третє місце.

А ЛНЗТИИ 1930 р. Слухачі гурти | 
« Біографія В. І. Леніна», що діяв при І 
райпобуткомбінаті, зиступили з ініціати
вою: «Кожен слухач — агітатор на ви
борчій ДІЛЬНИЦІ». ПОЧИН побутовикіь Ііі.'і' 1« 
тримали всі слухачі системи номсомоль 4 
сі.кої пзлітосвіти.

А 1170 комсомольців і неспілкозо'Ц 
молоді — на 200 чоловік більше, ні’*’ п 
1979 року, — відвідуватимуть у ни ніш И 
ньому навчальному році 51 номсомоль- 
ську політшколу і 2 теоретичних семіна
ри.

А За звітний період значно зріс нам в 
сомольський ідеологічний актнз. У райо-.І 
ні працює 52 комсомольських пропаг'»•• Я 
дисти, 17 лекторів» більше 200 лолітін і 
форматорів і агітаторів. 1

А 849 старшокласників району, об<Я-| 
мавшись у 16 КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НИХ таборів праці і відпочинку, подали 
нинішнього літа відчутну допомогу ' Я 
госпному виробництву. Вперше було ■ 
створено такий табір при міжшкільному ■ 
назчально-знробничому комбінаті. Ст-4« І 
шокласники самостійно працювали трз*1‘ І 
тористами на полях нолгоспу імені Кіро- ■ 
ва. Вони провели міжрядний обробіт011! 
100 гектарів лосівіз зернових, 25 гект.н 
рів цукрових буряків, 80 гектарів соняш
нику, 13 гектаріз саду, заготовили кіль* ■ 
ка тонн кормів.

А У Єлисаветграднівській сервД^' і 
школі 1979 року був створений ГУРТО‘1 
юних тваринників. Тепер у ньому нар/'І 
хозусться більше 50 учнів. ЗО чл?ні И 
цього гуртка по-ударному відпрац»! 
нинішню трудозу чверть на ферм-1^ 
комплексах місцевого колгоспу « ба».

U1
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«Є хяіб буде й пісня» — проголошує плакат сло
ва із книги Л. 8. Брежнева «Цілина». «Буде людям 
щастя, щастя на аіки»,--зторип> йому «Маршем ко. 
муністичних бригад» духовий оркестр Кіровоградсь
кого виробничого о5 єднання «Друкмаш». Рука дири
гента застигає в повітрі. А потім порух і труби за
мовкли, щоб за хвилину-даі почати нову, ще завзя
тішу пісню. Мідний спів лунає над парком імені 50- 
річчя Жовтня, а відтак розтікається врізнобіч. У 
центрі міста він натикається на людський гамір, 
шурхіг протекторів по асфальту, скрегіт тролейбус
ник штанг, і непомітно тане. Зате що більше віддаляє
ться аід звуків цивілізації, то дужчає: здіймається 
над парком і, вирвавшись на простір, ніби котиться 
валуном, дедалі набираючи сили. Бадьорі ритми на
гадують кожному, що а переддень Зсесоюзного дня 
працівників сільського господарства у Кіровограді 
проводиться свято «Балада про хліб».

I
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З ТЕЛЕТАЙПНОЇ СТРІЧКИ ТАРС

Зустріч 
прогресив
ної молоді

КАРАКАС. Найбільші ор: 
іонізації венесуельської 
молоді прийняли рішгннл

розгорнути по всій країні 
масову кампанію протесту 
проти злочинного пособ- 
ництза Вашінгтона і покір
них йому латиноамерикан
ських рвжнмів кривавій 
сальвадорській хунті.

На зустрічі, яка тут від
булася, представники мо
лодіжної секції провідної 
опозиційної партії — Де
мократична дія, комуніс
тичної молоді та інших

прогресивних організацій 
гнівна засудили .злодіяння 
натів сальвадорського на- 
роду і висловили солідар- 
НіСТЬ з його героїчною бо
ротьбою за свободу.

Почався
навчальний

І1

ПРАГА. Почалися занят
тя ц народних школах 
мистецтв ЧєСн. Тут під ке
рівництвом досвідчених 

педагогів молодь робить 
перші кроки а живопису, 
музиці, хореографії. Про 
високий рівень викладання 
свідчить і тон факт, що ба
гато з б тисяч учителі», 
які працюють у цих нав
чальних закладах, — чле
ни різних творчих спілок 
Чехословаччияи.

Народні школи мистецтв, 
яких налічується о країні 
350, не тільки допомагають 
юнакам і дівчатам знайти 
своє покликання в житті, а 
й разом з іншими громад-

- ® стпр.-------- —
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ськими організаціями бо- 
ругь участь в організації 
їхнього дозвілля. Тепер 
тільки в Чеській Соціаліс-,, 
тичній Республіці ці шко
ли відвідують понад І50 
тисяч чопозік.

Відкрився 
факультет

КАБУЛ. З інституті сус
пільних наук при ЦК На
родно-Демократичної партії 
Афганістану відкрився фа
культет молодіжних над
різ. Більш як 50 слухачі» 
факультету — працівники 
повітових, районних комі
тетів демократичної органі
зації молоді Афганістану 
протягом трьох місяці» 
вивчатимуть основи рево
люційної теорії, діяльність 
партії і молодіжної органі-’ 
зації, теорію і практику 
піонерської роботи, проб
леми міжнародного моло
діжного руху, досвід ро
боти прогресивних моло
діжних організацій. Крім 
того, буде організовано ко
роткострокові навчальні 
курси для кадрів і активу 
народно - демократичної 
парти безпосередньо у від
далених районах країни.

М А :

щ а с т а

батон 
ачурсь-

•сайкз 
здобна,
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Близько 14-ї години на 
літньому майданчику зай
нято майже всі місця.

Л осторонь приставлено 
один до одного три вели
ких столи. На червоному 
оксамиті , розкладено ви
роби, які випікають па кі
ровоградських хлібзаво- 
дак: калач миколаївський, 
калач саратовський, хліб 
український, хліб лікарсь
кий, хліб бІЛКОВПІІ, 
столоннії, батон 
кий, сайка дитяча-, 
проста, витушка 
булка вітамінізована,
плетенка, рогалик, бублик 
у краї псі.кий, носи пап і їй
кунжутом, пряники люби
тельські, вироби із тіста 
різних видів. Та все- це 
гарно випечене, нідр.ум я- 
нене, апетитне. Язик про
ковтнеш.

і 1а сцену виходить сек
ретар Кіровської раіїо-пюі 
Ради народних депутатів 
м. Кіровограда М. А. Бон
дар. Він вітає присутніх 
із радісним хліборобським 
святом, зичить їм здоров’я, 
успіхів і наснаги в їхній 
нелегкій праці. «Є битва, 
—каже піп, — котру люди 
ведуть безперервно, із ро
ку в рік, із століття В СТО
ЛІТТЯ. Це битва за хліб, 
що означає битву за жит
тя на землі.».

Нередок н ка м сод і з л іс - 
тичкою змагання М. І. 
Грохольському, II. С. Чор
ній із радгоспу «Кіровсь- 
кіпі* та представникам ви
робничого об’єднання 
«Друкмаш» В. М. Захар
чуку і М. М. Рябоконю на
дається право покласти 
квіти до пам’ятника В. І. 
Леніну та обеліска Слави.

Від імені трудівників Кі
ровоградського району ви
ступає пташниця радгоспу 
«Кіровоградський», делега г 
ХХ.УІ з’їзду Компартії 
України Є. М. Голуб. Во
на запевняє, то накресле
ні з’їздом плани трудівни
ки району виконають з 
честю. Дівчата в українсь
ких національних костю
мах вручають М. А. Бонда
рю коровай на вишитому 
рушнику.

Програму стята ведуть 
працівники парку імені 50- 
річчя Жовтня Лариса І у- 
Ссва та II. П. ІОнкода. Ве
теран колгоспного руху 
0- А. Єрасієва розпові їає- 
иро важкі роки колективі
зації, радист-розвідннк, 
учасниця боїв за Малу 
землю О. С. Грицаєнко —

про нелегкий солдатський 
хліб, Н. П. ІОнкова про 
125 грамів хліба блокад
ного .Ленінграда, хліба, за
мішаного на

В усгах 
святі слова 
коли хтось 
те, іцо ми інколи 
окраєць ногами, 
на очі наверіаються сльо
зи. Ці люди знають ціну 
хліборобській праці, витри
мали важкі випробування 
Делі.

1 Іоявл я ют ьс Я 111 ко. і я р і з 
тацями в руках. Воші роз
дають присутнім по шма
точку білого пухкого хлі
ба — хліба з нового вро

жаю. Обережно тримає но
го в руках старші чоловік. 
Цо всьому видно — хлібо
роб. Зашкарублі руки від
щипують крихітки і несуть 
до рота. Чоловік не поспі
шає, він хоче відчути смак 
цьогорічного 
менно знати, 
ється він від 
давай йому 
років. Трохи 
їсти перед ;
дівчата. Та воно й не дин
но: дівчата 
сором’язливі.
навіть 
лодоші, щоб їхню 
пішо не відвертало — воші 
їли хліб. «Чи є ще де такий 
смачний хліб, як наш? Не 
знаю. Мені довелося побу
вати в багатьох зарубіж
них державах, — каже 
учасник боїв за Кірово
град II. В. Ссдяк, — але 
такого хліба їсти не дово
дилося».

Щоб вирощений урожай 
пе пропадав на полі, сту
денти Кіровоградського ін
ституту сільськогосподар
ського машинобудування 
виступили з ініціативою — 
відпрацювати у господар
ствах області два вихід
них дні. Про це розповів 
студент КіСМу Ігор І ок- 
чареико.

Артисти Кіровоградської 
обласної філармонії Лео
нід Щербина, Анатолій 
Бондаренко, Анатолій Мед
ведев, Валентина та Ми
хайло Шамаріни, Олена 
Топорова подарували при
сутнім гіісиі О. Пахмуто- 
воі, О. Мажукова, І. Мов
сесяна і т. д. „

Це було свято величі и 
достатку, свято, яке уечав- 
люе людину прані, щед
рість її рук і душі.

3. ДФАНАСІЄНКО.
м Кіровоград.

вогні і крові, 
кожного — 
про хліб. І' 

говорить при 
топчемо 

багатьом

хліба, досте
лим відрізня- 

, тою, якай 
силу багато 
соромляться 

усіма молоді

завжди були 
Зате діти 

повідставляли со- 
увагу
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«НЕ ТА»
КАСЕТА

Недавно на шосе № 4 
західніше Лондона заго
рівся один із грузозикіз 
військової автоколони. Ви
явилося, що грузовик віз 
20 тонн «кулькових бомб» 
для бази ВВС США біля 
міста Ньюбері. Взажають, 
що там розміщений най
більший бомбозий склад 
у Західній Єзропі. А в ра
діусі 20 миль знаходиться 
ядерний дослідницький 
центр Олдермзстон, ядер
ний центр Харуелл, зазод 
по виробництв/ ядерних 
бомб і т. д.

Інший випадок назіть не 
потрапив у газети Про 
нього я дозідазея із дос
товірного джерела. У 
жовтні минулого року ра
діотелескоп знаменитої 
Британської обсерзаторії 
в Джодрелл-Бенк при
йшов з інтенсивний рух. 
Виявляється, дегь у США 
у зійськозі компютери 
вклали не ту магнітну ка
сету. «Радіотелескоп, кот
рий відіграє якусь роль у 
натовській системі руху, 
буквально затрусило, — 
розповідали мені, — у нас 
оголосили тривогу. У па
ніці натискували ‘на всі 
кнопки. Це були страшні 
хвилини...»

Англійцям є чого бояти
ся Як сказаз один тутеш
ній парламентарій, країна 
перетворюється «з гігант
ську ракетну базу одно
разового використання». 
Логіка проста. В умовах 
ядерного конфлікту, той, 
хто опиняється я зоні ра
кетного пуску, автоматич
но потрапляє в зону ра
кетного ураження.

Офіційний Лондон поки 
що не зазирає далі першої 
половини цієї формули. 
Журнал «Нью стейтсмен» 
налічив недавно 103 аме
риканських військових 
об єкти на англійській те
риторії. Серед них ядерні 
підводні човни у Шот
ландських озерах, 7 скла
дів ядерної зброї. 38 
центрів радіоелектронної 
розвідки. За парканами 
американських баз уже не 
видно англійського лісу. 
Обивателя намагаються 
переконати, що бази його 
захищають. Однак дедалі 
більше бере гору інша, 
досить похмура точка зо
ру. так звана «ядерна па
расолька» перетворює 
Британські острови у лег- 
ковразливу ядерну мі
шень. При чому досить 
«не тієї» магнітної касети 
в якомусь стратегічному 
американському комп'ю
тері А можливо, досить 
загорітися грузовику...

Неоезпека зростає в ге
ометричній прогресії а 
зв язку з рішенням НАТО 
розмістити на території 
Британії, як і в деяких Ін

ших західноєвропейських 
країнах, американські ра
кети середньої дальності. 
Для них уже заливають 
бетоном схованки в Грін- 
хем-Коммоні, графство 
Беркшир, і- з Молсуоргі 
під Кембріджем.

НЕБЕЗПЕЧНЕ 
МАНІПУЛЮВАННЯ

«Навіщо?» — запиту
ють серйозні англійські 
дослідники Вони ДОЗОДЯІь 

з фактами в руках, що на 
континенті вже досить 
дозгий час існує паритет 
ядерних озброєнь серед
ньої дальності. Так, у кни
зі «Ядерна зброя а Євро
пі» співробітник Міжна
родного інституту страте
гічних досліджень у Лон
доні Грегорі Трезергьн 

АМЕРИКАНСЬКІ
БАЗИ-
АНГЛІЙСЬКІ
КЛАДОВИЩА
КОРЕСПОНДЕНТИ АПН ПОВІДОМЛЯЮТЬ

доходить висновку; США, 
Британія і Франція з сумі 
володіють тут тисячею но
сіїв середньої дальності. 
Стільки ж, за його пере
конанням, і у Радянського 
Союзу. Розміщення но
вих американських «пер- 
шингів» і «крилатих ракет» 
зламало б цю рівновагу, 
внесло б принципово нові 
тривожні елементи у стра
тегічну обстановку так 
званого європейського 
«театру воєнних дій».

Лорд Брокуэй, відомий 
політичний і громадський 
діяч, дивиться на цю, пер-
спективу з жахом.

— Це надзвичайно 
безпечний крок, 
рив він під час 
дазньої бесіди 
таки ці ракети 
мішенню. Війна і 
ся з удару по 
цілях, але вона 
чується на цьом1 
бливо характерно

не
го з о- 

нашої не- 
— Зночу- 

є новою 
починаєть- 
ЗІЙСьКОЗИХ 

не закін
чу, що осо- 
-----•"> ДЛЯ 

ядерного конфлікту. Тому 
американські ракетні оази 
__ це наші англійські кла
довища.

Лорд Брокуей знає, що 
каже. За своє 93-річие 
життя він бачив багато. 
Лондон і Ковентрі після 
бомбардування... Руїни
Дрездена і Гамбурга, коли 
вони ще диміли після аме
риканського нальоту Йо
му довелося бути остан
нім оратором, який висгу- 

пив у Німеччині проти 
Гітлера напередодні його 
приходу до влади.

— Ось вас кидає з де
пресію термін «Європей
ський Т8Д», — гозорив
він мені. — Але є інший, 
ще злозісніший ВИТЛІВ — 
«обмежена» ядерна війна. 
Використовуючи сьогод
нішню термінологію, мо>к- 
на сказати, що друга сві
това війна була «обмеже
ною». Але скільки страж
дань вона принесла наро
дам Європи! Тепер нас пе
реконують, ніби «крилаті 
ракети» і нейтронна бом
ба допоможуть «обмежи
ти» ядерну катастрофу. 
Це надзвичайно небезпеч
не маніпулювання понят
тям, котре стирає у нашій 
свідомості фатальний
ядерний рубіж.

Точку зору лорда Бро- 
куея поділяють найбільші 

ааторитети в галузі війсь
кового аналізу. Щойно ви
йшов з друку том «Війсь
ковий баланс, 1981 —82», 
підготовлений Міжнарод
ним інститутом стратегіч
них досліджень. Варіант 
«обмеженої» війни там на
віть не розглядається 
«Навпаки», — вказується в 
дослідженні, — навіть 
скромний обмін ракетами 
з ядерними боєголовками 
призведе найвірогідніше 
до швидкої ескалації до- 
страгегічного ядерного 
рівня».

Суха, академічна фраза. 
А що коли уявити її в де
талях, знайомих кожному 
лондонцеві? Дослідники з 
організації «Медики про
ти ядерної зброї» так і 
зробили. Вони відтворили 
картину вибуху ядерної 
бомби потужністю 5 мега
тонн у районі Вестмінсге- 

Ра- . .
Дві-три милі від епі

центру вибуху... Темпера
тура Ю мільйонів градусів 
за Цельсієм. Вестмінсгер- 
ський міст зникає в стовпі 
пари Шість миль... Зна
мениті двоповерхові лон
донські автобуси розтіка
ються калюжами розплав
леного металу. 15 миль... 
Літаки в аеропорту Хігроу 
вибухають. Трибуни зна
менитого іподрому «Еп- 
сом» спалд^нули свічкою. 
Але головне — людські 

жертви. МІЛЬЙОНИ МИТіЄВИН 
смертей, мільйони поми
раючих...

Ні, цього Н3 ІІОЗИННО 
статися! Ось чому з таким 
задоволенням сприйнято 
тут повідомлення про по
чаток 311 листопада в Же
неві радянсько-американ
ських перегозоріз про об
меження ракетно-ядерних 
озброєнь середньої даль
ності. Широкі копа ан
глійської громадськості 
сприйняли цю козину як 
перемогу здорового глуз- 

АУ' й
Зона, правда, не Ьула 

несподіваною. У кінці ве
ресня лідер лейбористсь
кої парти Майкл Фут і за
ступник лідера Денніс Хі
пі були прийняті Л. Бреж
нєвим. Радянський керів
ник зробив, на їхній пог
ляд, принципово важливу 
пропозицію: СРСР не на- 
поляїатиме на збереженні 
всієї кількості ракет, роз
горнутих у західних райо
нах, і назіть може скоро
тити її. Умови: зняти з по
рядку денного рішення 
НАї'О про насичення За
хідної Європи новими ра
кетно-ядерними система
ми середньої дальності,., 
Те, що делегація лейбо
ристів привезла з Москви, 
вважають тут, не тільки 
варте найуважнішого ви
вчення, а й «може вилити
ся в найсерйозніший шанс 
для скорочення ядерник 
озброєнь Сходу й Захо
ду», пише «Трібюн»-

Є, звичайно, й інші оцін
ки. Тутешні казенні орато
ри, праза преса, спішать 
зламати радянську гілку 
олизи. Прокручуються ар
хівні ангирадянські кліше: 
«Пропагандистська пастка 
Кремля», «Отруєна при
манка» і т. д.

Лорд Брокуей у тій же 
бесіді зі мною зауважив з 
цього приводу:

— Я вважаю, що прези
дент Брежнєв абсолютно 
щирий, коли висуває свої 
численні ідеї в галузі роз
зброєння. Коли я сказав 
про це у стінах палати 
лордів, консерватори на
кинулися на мене з кри^ 
ком: «Росіянам не можна 
вірити!» Добре, сказаз я, 
якщо росіянам нібито не 
можна вірити — піддайто 
їхню пропозицію перевір
ці: сядьте з ними за стіл 
переговорів. Обговоріть 
ініціативи, висунуті прези
дентом Брежнєвим, котрі 
в кінцевому рахунку ве
дуть до загального і пов
ного роззброєння..-

Заклик ветерана бороть
би за мир буде почутий. 
Врешті-решт між гуманіс
тами значно більше спіль
ного, ніж між тими, ХІО 
заперечує гуманність іме
нем ядерної бомби.

В. СИМОНОВ, 
власкор АПН,

г.?.. і і. г '•
Лондон.
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Конкурс любительських фільмів
XI обласний конкурс лю

бительський фільмів, при
свячений XXVI з'їздові 
КПРС, відбувся В кінокон
цертному залі Світловодсь- 
ної турбази «Славутич». У 
ньому взяли участь 32 ама
торських кіностудії, які 
представили на суд гляда
чів і жюрі 46 стрічок.

Найкращим визнано 
фільм «Лебедина пісня» 
кіностудії «Данно» Кірово
градського заводу трактор
них гідроагрегатів. Два 
других місця присуджено 
стрічкам «Вклонися каме
ню» народної самодіяль-

ної кіностудії «Обрій» об
ласного клубу кінолюбите- 
лів і «Репортаж із Сахалі
ну і Курільсьних остро
вів», яку зняв С. С, Іванов. 
Три третіх премії одержа
ли фільми «Людина і во
да» ніностудії «Інгул» Кі
ровоградського ремонтно- 
механічного заводу Укр-

ремтресту, «Клич пам’яті» 
народної самодіяльної кі
ностудії «Символ» Улья
новського цукрокомбінлту 
і «Ті, хто йде до мати» 
народної самодіяльної кі
ностудії «Кристал» Світло- 
водсьного заводу чистих 
металів.

Багато стрічон, представ
лених на конкурс, було 
відзначено призами підпри
ємств, установ і громадсь
ких організацій.

Г, ФЛЕЙШМАН.
м. Світловодськ.

НА ФОТО: ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ, Фото В. МОЩИНСЬКОГО.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНОБУДУВАННЯ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ
слухачів на денне підготовче відділення

з таких спеціальностей:

- сільськогосподарські машини;
■ організація і технологія ремонту маїшін; 

автоматизація сільськогосподарського виробництва; 
електропостачання промислових лідприємст, міст і 

сільського госпо іарства;
машини і технологія ливарного виробництва; 
машини й технологія обробки металів тиском; 
технологія машинобудування, металорізальні вер

стати і а інструменти;
. будівель).і, шляхові машнпн і устаткування.

Па відділення після співбесіди приймають передо
вих робітників, колгоспників, робітників радгоспів і 
воїнів, звільнених у запас із лав Радянської Армії і 
Флоту, за направленнями промислових підприємств, 
будов, організацій транспорту та зв’язку, геологороз
відувальних павтій, міжгосподарських підприємств 
та виробничих об’єднань у сільському господарстві, 
колгоспів, радгоспів, військових частіш.

Особи, що направляються па підготовчі відділення, 
повніші маги не мешіїс року виробничого стажу (не 
враховуючи учнівського) на даному підприємстві чя 
Б КОЛГОСПІ.

Всі зараховані одеожуоть стипендію і забезпечу
ються гуртожитком. Строк навчання — 8 місяців.

Початок занять — 1 грудня.

Прийом заяв з 1 жовтня по 1С листопада.

Після успішного складання випускних екзаменів 
слухачі відділення поза конкурсом зараховуються на 
стаціонар першого курсу інституту.

Вступники подають такі документи: заяву, направ
лення, документ про середню освіту, службову, ком
сомольську чи партійну характеристики, медичну до
відку (форма № 286), витяг з трудової книжки, 
шість фотокарток (3X4 см).

Адреса інституту: 316002, м. Кіровоград, вул. Орд- 
жошкідзе, 5, кімната № 238, тсл. 7-94-82.

Зам. 91.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ НАБІР
НА ФАКУЛЬТЕТ

МАЙБУТНЬОГО
Факультет має відділен

ня за спеціальностями: фі
зика і математика, російсь
ка мова і література, ук
раїнська мова і література, 
історія і суспільствознав
ство, початкове навчання, 
фізичне виховання, музика 
і співи, іноземна мова.

На факультет прийма
ються учні 9—10 класів, 
які виявили нахил до пе
дагогічної діяльності. За
няття на факультеті про
водитимуться у формі лек
цій, консультацій, виконан
ня контрольних робіт і ок
ремих завдань. Під час зи
мових і весняних канікул 
заняття проводитимуться 
в м. Кіровограді иа базі 
педінституту.

ВЧИТЕЛЯ (ФМВ)
на факуль- 
податп за-

Для вступу 
тст необхідно 
яву па ім’я ректора інсти
туту, в якій зазначити об
ране відділення, свою до
машню адресу,’ школу, 
клас, а також характерис
тику вчительського колек
тиву, яка підтверджувала 
б нахил до педагогічної 
діяльності.

Заяви приймаються до 
1 грудня 1981 року.

Адреса інституту:
316050, м. Кіровоград, вул. 
Шевченка, І. ФМВ.

Ректорат.

Зам. юз.

ФУТБОЛ ... 

«СПАРТАК»— 
«ЗІРКА»—1:0

На заключному етапі 
всесоюзної футбольної 
першості господарі стадіо
нів докладають багато зу
силь, щоб якомога менше 
втрачати очок у «рідних 
сіінах». Нагадаємо, що в 
останньому — сорок чет
вертому турі другого кола 
із проведених одинадцяти 
матчів у семи сильнішими 
виявилися місцеві спорт
смени.

У Житомирі перший 
тайм гри місцевого «Спар
така» і кіровоградської 
«Зірки» проходив у обо
пільних наступах. Та мо
ментів для взяття воріт 
суперники практично не 
мали. Тому він і закінчив
ся внічию — 0:0.

Після відпочинку трива
лий час атаки обох 
команд також були безре
зультатними. Здавалося, 
що нічийний результат бу
де закономірним підсум
ком звітного матчу. Але за 
дев’ять хвилин до його за
кінчення помилку допус
кають захисники кірово- 
і радців і воротар Валерій 
Музичук, який діяв не
впевнено. Цим скориста
лися спаргаківці і вийшли 
вперед. Не реалізував 
можливості відігратися 
Олександр Алексеев. Наші 

’земляки зазнали поразки 
— 0:1.

«Зірка» виступала у та

кому складі: В. Музичук, 
В.’Димов, В. Воронцов, 
О. Смиченко, В. Тарасов, 
Ф. Сгудпьов, ІО. Шсйбай, 
О. Безщасний (В. Ткачен
ко), О. Алексеев, 10. Ка- 
сьонкіи, С. Глпзсико.

Інші матчі закінчилися 
так: «Пива» (Вінниця) -а» 
«Кривбас» (Кривий Ріг)—» 
0:0, «Торпедо» (Лупьк) — 
«Колос» (Полтава) — 5:0, 
«Авангард» (Ровно) •— 
«Колос» (Павлоград) —» 
3:1, «Вуглик» (Горлівка)
— «Дніпро» (Черкаси) -4 
2:0, «Новатор» (Жданов)"
— «Металург» (Дніпро- 
дзсржннськ) — 1:0, «Ста« 
хаиовець» (Стаханов) 
«Говерла» (Ужгород) 
1:0, «Океан» (Керч) —А 
«Буковина» (Чернівці) --- 
0:0, «Фрунзеисць» (Суми),
— «Суднобудівник» (Ми
колаїв) — 4:3, «Атланти
ка» 4 (Севастополь) — 
«Поділля» (Хмельницький)
— 0:2, «Десна» (Чернігів)'
— «Кристал» (Херсон) 
2:3.

І іаступиий, передостан
ній тур другого кола в су
боту — 17 жовтня. «Зір
ка» на своєму стадіоні 
прийматиме «Фрунзеисць» 
із Сум.

В. ШАБАЛІН.

В. о. редактора 
А. РОМАНЮК.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ державний 
МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІ
ца очно-заочні курси по підготовці до вступу в іи- 

. стптут у 1982 році.

На курси приймають 
осіб, яі<і мають" закінчену 
середню освіту, та учнів 
10-х класів загальноосвіт
ніх шкіл і медучнлііщ. 

. „Строк навчання — 8 мі
сяців. .

Початок навчання — 1 
грудня. ’. . .,

Слухачі виконують кон
трольні завдання з пред-: 
мстів, но яких передбаче
но екзамени й надсилають 
їх для перевірки в інсти
тут. З 1 по ЗО липня про
довжують стаціонарну під
готовку в інституті, де 
прослухають лекції з біо
логії, хімії, фізики. •

Для зарахування "необ
хідно подати:

• заяву па ім’я ректора 
інституту (обов’язково 
вказати домашню адресу);

копію документа про се
редню освіту (дссятиклас-

іиіки — довідку зі шко
ли);.

квитанцію про сплату за 
навчання;

одну фотокартку
(3X4 см.).

Гроші (20 крб. за весь 
період навчання) пересила
ти поштою на адресу:

282000, м. Тернопіль, 
міська контора Держбан
ку, поточний рахунок 
№ 14100, медінституту (за 
навчання па курсах).

Адреса інституту:
282000, м. Тернопіль, пло
ща Свободи, 6.

Медінститут, підготов
чі курси.

Тсл. 2-41-83, 2-1.3-46, 
2-46-64, 2-45-51, 2-25-42.

Зам. 101.

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. П. Г. ТИЧИНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР
па заочні підготовчі курси для вступу до інституту

підготовки вчителів по
чаткових класів;

підготовки вчителів за
гал ьиотех віч них дисциплін 
і праці;

природничий факультет.

Початок занять — 15 
листопада 1981 року.

Для вступу слід подати 
заяву на ім’я ректора ін
ституту (зазначивши фа
культет, на якому бажаєте 
навчатися) та квитанцію

иа факультети:

про оплату за навчання.
Оплата за весь період 

навчання — 15 крб.
Адреса курсів: 258900, 

Черкаська обл., м. Умань, 
вул. К. Маркса, 2. Заочні 
підготовчі курси.

Гроші переказувати па 
адресу: м. Умань, поточ
ний рахунок 14102, уп
равління Держбанку.

Документи приймають з 
1 жовтня.

Зам. J00.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
S

11AUJA АДРЕСА:

3t6050. МСП

м. Кіровоград, 
еул. Луначарського, ЗА

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36: відповідального секрета
ря — 2-46-87; відділу комсомольського 

~~ 2 46 57; відділу пропаганди — 
ог’ 0,АДІлу учнівської молоді — 

г-45-За; відділу військово патріотичного 
іихев, ння та спорту — 2 45-35; відділу 
оголошень — 2-56 65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорської - 3 61-83; нічної 
реданції - 3 03-53.

Гпзсгп виходить V вівторок, 
четвер і суботу.

Друкарня імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, аул. Глінки, 2«Обсяг 0.5 друк spit. Зам. № 509. Гиоаят 54000.БК 08687, Індекс 81107.
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