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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

РОЗМОВА НА АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

Важливі 
завдання 
комсомолу

Так було і є. Плани партії — плани комсомолу. Для 
комсомолу немає вищого обов’язку, ніж вкласти в їх 
виконання горіння свого серця, всю молоду енергію, ен
тузіазм. В цьому — основа нашої життєдіяльності, дже
рело сили і творчого пафосу.

Всіма своїми успіхами у великих і малих справах Ле
нінський комсомол зобов’язаний повсякденній турботі і 
допомозі з боку партійних організацій. Партія постійно 
дбає про те, щоб комсомольці і молодь оволодівали її 
політичним і організаторським досвідом.

Центральний Комітет КПРС у щойно прийнятій поста
нові «Про дальше поліпшення партійного керівництва 
комсомолом і підвищення його ролі в комуністичному З 
вихованні молоді» підкреслює, що Ленінський комсомол 
достойно виконує роль надійного резерву партії, її актив
ного помічника в комуністичному вихованні підростаючо
го покоління, в боротьбі за торжество ідеалів комунізму.

В постанові також підкреслюється, що дальше поліп
шення виховання підростаючого покоління слід розгля
дати як надзвичайно важливу партійну, державну і за
гальнонародну справу.

Комсомольці і молодь області, як і вся радянська мо
лодь, сприйняли постанову ЦК КПРС як чітку програму 
дій, керівництво до нових звершень в ім’я побудови ко
мунізму. Про це свідчать відгуки, листи, які продовжу
ють надходити до редакції. Ось що пише в своєму листі 
молода робітниця виробничого об’єднання «Друкмаш» 
Н. Андрієвська: «Кожен рядок цього важливого доку
мента партії сповнений батьківською турботою про ра
дянську молодь, виховання молодих будівників комуніз
му. Я і мої товариші по бригаді зобов’язуємося трудити-1 
ся ще краще, ще продуктивніше з тим, щоб достроково І 
виконати плани четвертого року і одинадцятої п’ятиріч
ки в цілому».

Ми свідомі, що партійне керівництво нашою спілкою— 
найперша умова і найважливіший гарант революційної 
наступності поколінь у нашому суспільстві, запорука 
ідейності, бойовитості і творчої активності комсомолу.

Головне завдання комсомолу — в повну силу включи
тися в ту нелегку, багатопланову роботу, яку партія ви
значає як удосконалення розвинутого соціалізму, вихо
вання молодих людей у дусі відданості справі комунізму, 
достойними громадянами радянського суспільства. Комі
тетам комсомолу треба формувати в молоді марксист
сько-ленінський світогляд, непримиренність до буржуаз
ної ідеології, до всього того, що протистоїть ідеям со
ціальної справедливості. Кожному молодому трудівнику 
необхідно прививати свідомість того, що партія, визна
чаючи перспективи розвитку країни, в значній мірі роз
раховує на майстерність рук, дерзання думки, на трудо
вий ентузіазм молоді. Потрібно настійливо запалювати 
її на дійове соціалістичне змагання, розвивати рух ком
сомольсько-молодіжних колективів, піднімати їхній ав
торитет і роль у вихованні молодих людей.

Справою першочергової важливості, відзначається в 
Постанові ЦК КПРС, повинно стати ідейно-політичне і 
моральне виховання юнаків і дівчат. Цю роботу треба 
вести широко, враховуючи специфіку інформування, ін
тереси і нахили, охоплювати всі сфери, в яких проходить 
становлення особистості молодої людини.

У промові на Всеармійській нараді секретарів комсо
мольських організацій товариш К. У. Черненко зупинив
ся на питаннях поліпшення форм і методів, самого сти
лю діяльності комсомолу. Комітетам комсомолу потрібно 
підвищувати організованість, порядок, дисципліну в ря
дах ВЛКСМ, розвивати ініціативу і активність комсо
мольців. Слід рішуче викорінювати формалізм і заорга
нізованість у діяльності комсомольських організацій, до
биватися, аби кожен комсомолець добросовісно викону
вав громадські доручення, брав активну участь у справах 
своєї організації.

Як важлива ланка поліпшення діяльності комсомолу 
повинна розглядатися і робота з комсомольськими кад
рами. В комсомольські органи треба активніше рекомен
дувати комсомольців з числа робітників, колгоспників, 
молодих спеціалістів, які пройшли школу трудового ко
лективу, що користуються авторитетом серед молоді.

Сьогодні прийняти постанову ЦК КПРС «Про дальше 
поліпшення партійного керівництва комсомолом 1 підви
щення його ролі в комуністичному вихованні молоді» до 
неухильного виконання — обов’язок кожної комсомоль
ської організації, кожного юнака і дівчини.

СЬОГОДНІ 
ПОПЕРЕДУ 
о ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬ- 

СЬКИЙ РАЙОН. Жаткар 
колгоспу імені Шевченка 
Володимир Дінул жаткою 
ЖРС-4,9 за минулий день 
поклав у валки пшеницю 
на 43 гектарах при нормі 
29,6. З початку жнив він 
скосив хліба на площі 241 
гектар і утримує перше 
місце в змаганні молодих 
жаткарів району.
• ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РА

ЙОН. Попереду в змаган
ні серед молодих водіїв 
району йде Анатолій Ага
фонов із колгоспу «Путь 
Ілліча». Автомашиною 
ГАЗ-53 він уже перевіз із 
поля на тік 436 центнерів 
збіжжя. Слідом за ним іде 
Петро Крюченко із цього 
ж господарства. Його ре
зультат — 393 центнери.
> НОВОУКРАЇНСЬКИЙ 

РАЙОН. 1341 центнер зер
на видав з бункера свого 
комбайна СК-6 Володимир 
Кушніров із колгоспу іме
ні Карла Маркса. Це най
кращий показник у районі. 
Серед жаткарів першість 
утримує Сергій Цьома — 
колгосп імені XX з’їзду 
КПРС. Він поклав зернові 
у валки на площі 180 гек
тарів.

Перша 
квитанція

В Олександрійському 
радгоспі-технікумі серед 
екіпажів, що збирають зер
нові, в авангарді змагання 
екіпаж у складі комбайне
ра Сергія Анатолійовича 
Саржина і його поміч
ника Володимира Гаїць- 
кого (фото внизу); Швид
ко відвозить зерно від 
їх комбайна СК-5 «Ни
ва» водій Микола Іва
нович Буряк. На радгосп
ному току збіжжя очищає
ться і навантажується на 
автомобілі. Тепер — доро
га на елеватор. Перші п’ять 
з половиною тонн пшениці 
нового урожаю доставив 
туди комсомолець Володи
мир Анісімов (фото спра
ва). В руках у нього кви
танція під номером один, 
яку вручила Володимиру 
директор елеватора Є. О. 
Андросова.

Фото М. ПАЛЬЧИКА.

КОМСОМОЛЬЦІ!
ПЕРЕДОВИЙ КРАЙ СЬОГОДНІ-

ЖНИВНЕ ПОЛЕ
ПРЕС-ЦЕНТР 

і ПОВІДОМЛЯЄ: 
І Дев’ять .комбайнових

екіпажів із десяти у кол-.
госпі «Україна» Олек- 

I сандрійського району —
комсомольсько - моло
діжні. Вони зобов’яза-

I лись на площі 1880 гек- 
тарів зібрати 45 тисяч 
центнерів зерна. По- 
ударпому трудиться сі
мейний екіпаж Поляп- 
ських. Віктор Григорович 
із сипом Володимиром 
своїм СК-6 на 49,8 гек
тара намолотили вже 
1119,2 центнера зерна. 
Прагнуть не відставати

1 від Полянськпх й екіпа

жі у складі В. І. Мажа- 
ри і Юрія Бодпарюка, 
Ф. Ф. Кочерги і Віктора 
Зайцева, Віктора Тищен
ка і Анатолія Шестако
ва. На їхніх комбайнах 
з’явилася перша зірочка, 
що означає — є перша 
тисяча центнерів намо
лоту. Позавчора секре- 
тар комсомольської орга
нізації колгоспу Наталка 
Тищенко вручила сімей
ному екіпажу Поляп- 
ських перехідний вимпел 
за найвищий намолот за 
минулий день.

* * ♦
У колгоспі імені Сверд

лова Олександрівського 
району добру славу па 
жнивах заслужив сімей

лний екіпаж- Лунгулів.
Щодня він добивається | 
високих намолотів. А з я 
початку жнив Володн- | 
мир Павлович і Микола 
намолотили понад 1060 $
центнерів зерна.

Зс * £

З початком яешів 
далося турбот і в 
ЦІВІШКІВ І"' 
фронту. Агітбригада До- 
лииського районного бу. 
динку культури ПІД —

до- 
пра- 

культурного

„ - -. . І к»
рівнмцтвом Василя Ку
делі вже побувала на 
жшшцпх полях половини 
господарств району. У 
своїх виступах вони 
славлять працю кращих 
механізаторів на жнн- 
вах-84.

ЩАСТИ 
ТОБІ, 
БАТЬКУ

Організовано жниву
ють хлібороби колгоспу 
імені Дзержинського. 
Ланки жаткарів готують

■ фронт робіт. У валки вже 
покладено понад тисячу 
гектарів ранніх зернових. 
Змагання між комбайне
рами у розпалі. Вперед 
вийшов сімейний екіпаж 
В. О. Шакули. Разом із 
сином Олександром він 
готується поставити на 
своєму комбайні вже 
другу зірочку.

Кращий комбайнер ра
йону по минулорічних 
жнивах М. А. Кисіль ли
ше кількома десятками 
центнерів намолочено
го зерна поступився ко
легам. Торік помічником 
у Миколи Андрійовича | 
був син Віталій. Нині Ві
талій служить в лавах 
Радянської Армії. Саме 
на початку жнив рідні 
одержали від нього лис
та. В ньому Віталій пере
дав привіт і найкращі 
побажання механізато
рам тракторної бригади. 
Розповідав про своє ар
мійське життя. Згадував 
жнива минулих років. 
Писав і про те, що робо, 
та механізатором стала 
йому у пригоді і в армій
ській службі.

На прощання Віталій 
побажав батькові добро. 
го здоров’я і Добрих 

І успіхів на жнивах.

Ю. РЕПЕЙНІК, 
член комітету ком
сомолу колгоспу іме
ні Дзержинського.

Компаніївський район.



«Молодий Иом

КЛУБ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

ВАША ДУМКА

«Світогляд—це...»

V

ОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕсмт Вільшанка.

такі

досвіду, 
міської 

організа- 
грамотою

під-
по-

£л..:

п’ятирічки», 
у ЇХНІХ ря- 
членам та

за 
спіл- 

СВОЇМ 
заці- 
Р'Д- 

колек-

члени КПРС. Нині моло
дий комуніст Людмила Ко
сяк очолює спілчанську 
організацію рудоремонт
ного заводу, яка донедав. 
на ще сважзлася «серед
няцькою», а нині стала 
однією з кращих у місті. 
Серед її добрих спрач — 
чітко налагоджена робота

...У Сашиній німнаті стіни від підлоги до сте
лі заклеєні яскравими малюннами з зображен
нями учасників зарубіжних ансамблів типу 
«Статус-кво» чи «Урія Гіп». Тут же, за склом 
підвісних шаф, видніються акуратно складені 
коробочки з магнітофонними плівками. Потріб
не можна знайти за лічені секунди: різноколір
ними фломастирами Сашко зробив відповідні за
писи.

Одного разу я попросила його прочитати 
один із них. Мій співбесідник старанно, мов пер
шокласник, вимовиз завчене словосполучення 
англійською мовою.

— Напевне, назва пісні, а може — ансамб
лю? — спробувала уточнити.

Він стенає плечима. 1 в мене знинає інтерес 
спілкуватися з ним, я просто розчарувалась в 
людині, котру донедавна вважала за справж
нього музикознавця з добре розвинутим худож
нім смаком, що вміє розбиратись у сучасних 
музичних течіях. Упевнена: в зміст жодного із 
зібраних записіз Сашко не вникав і не вникати
ме. По-перше, тому, що з іноземної мови у ньо
го завжди була трійка, по-друге, його просто 
не цікавить те, про що співають ті ансамблі...

Я — проти таких прихильників мистецтва, 
я — проти політично незрілих юнаків та дівчат. 
Ось тому і хотілося б на сторінках «Світогля
ду» зустрітись із тими, у ного на першому пла
ні — висока мораль, справжня принциповість.

І ще одне: більше розповідей про досвід по
літичних клубів, що діють о середніх школах, 
комсомольських організаціях підприємств та 
установ, більше яскравих репортажів з нлубів 
інтернаціональної дружби, більше інтерв’ю з їх 
учасниками.

Як нове свідчення турботи КПРС про комсомол, 
підвищення його організованості її дієздатності 
сприйняла молодь області, як і вся радянська молодь, 
постанову ЦК КПРС «Про дальше поліпшення пар
тійного керівництва комсомолом і підвищенії я його 
ролі в комуністичному вихованні молоді». Про деякі 
аспекти діяльності спілчанської організації м. Олек
сандрії у світлі постанови ЦК КПРС в «Світогляді» 
розповідає сьогодні перший секретар міськкому ком
сомолу Анатолій Юнак.

словлено з ній усе, що ни
ні турбує молодих. Ось 
хоч би взяти ті слова, де 
йдеться про роботу ком
сомольсько - молодіжних 
будов. Міський комітет, 
комсомолу вже має досвід 
роботи з молоддю на та
кій будові — я маю на 
увазі участь у пускозі пер-

шої черги шахти «Ведме- 
жоярська». Десятки ком
сомольців - олексакдріиців 
за путівками міськкому по
їхали на будову. Діяв ком
сомольський штаб будови, 
до якого, крім мене та Ва
лерія Сазонова — праців
ників міськкому, входили 
також секретарі комітетів 
комсомолу виробничого 
об’єднання «Олександрія- 
вугілля» Леонід Єфремов 
та шахтобудівельного уп
равління № 2 Віталій Со- 
ро.чун.

Ми багато чого навчи
лися за цей час у наших 
старших товаришів, набули 
й самі певного 
Нагородження 
комсомольської 
ції Почесною 
ЦК ЛКСМУ, а цілого ряду 
молодих шахтобудівників 
урядовими нагородами — 
це, на мою думку, ще 
одне підтвердження пра
вильності СТИЛЮ діяльнос
ті комсомолу, стержнем 
якого є партійне керівни
цтво у поєднанні з вели
кою довірою до молодих. 
Сьогодні постанова ЦК 
КПРС — це бойова про
грама дій для нашої ком- 
сомольської організації,

А. ЮНАК, 
перший секретар 
Олександрійського 
міськкому комсо
молу.

важливого моменту, на 
який націлює і партійна 
постанова: по>гення пар
тійного ядра а комсомолі 
має відбуватися перш 
все за рахунок т«-х 
чан, які довели всім 
попереднім життям 
кавленість справеми 
НОГО МОЛОДІЖ СО' О 
тиву. До таких належить і 
Галина Лук’яненко, член 
КПРС, член ломіте у ком
сомолу швей-юі флорини. 
Вона працює нині в раху
нок січня 1935 року Має 
у себе на підприємстві й 
послідовників — це моло
ді швсї Т. Мунтян, Л. На- 
конешна, Л. Савельева та 
інші. Цього року більше 
150 молодих виробнични
ків міста нагороджені зна
ками ЦК ВЛКСМ «Молодий 
гвардієць 
Чільне м еце 
дах належчгь 
кандидатам у члени КПРС.

Ведучи мову про зво
ротний зв'язок партійного 
ядра зі спілчанською ор
ганізацією, хочу розповіс
ти про Людмилу Косяк. 
Працюючи свердлувальни
цею на рудорзмонтному 
заводі, дівчина бос.па ак
тивну участь в усч комсо
мольських по іинаннях, 
доручення виконувала з 
душею. її обрали членом 
комітету комсомолу під
приємства. Згодом реко
мендували кандидатом у

«Комсомольського про. 
жектора», шефська робота 
у середній школі № 1, ви
сокий організаційний рі
вень внутріспілкової робо
ти. І скрізь встигає Люд
мила, бо має досвід ком
сомольської роботи, вміє 
працювати з людьми.

Опора на комсомоль
ський актив — ось що за
безпечило успіх роботи 
комсом.ольського секре
таря. Та не тільки це. І на
чальник штабу «КП» Ва> 
силь Карасьоз, і член «Кі і» 
Сергій Гетьманець, і від
повідальний за шефські 
зв'язки Юрій Безугольни- 
ков (він, до речі, кандидат 
у члени КПРС) асі во'-и 
можуть у будь-які й час 
ззернутися за д'.нсмогою 
до членів парткому 
приємства. їм завжди 
радять, допоможуть.

Є в постанові партії
рядки; «Створювати умови 
для того, щоб комсомол 
повною мірою використо
вував свої великі права в 
управлінні державними й 
суспільними справами», і 
практично це можливо ли
ше при умові підтримки й 
діяльного керівництва з 
боку партійних організацій.

КОЖЕН рядок постанови 
ЦК КПРС не може не 

хвилювати нас, комсомоль
ських працівників — так 
точно, стисло і добре ви-

ЩОЙНО партійна поста
нова з’явилася у пресі, 

весь апарат міськкому 
комсомолу зібрався на по
зачергове засідання. Того 
вечора ми не просто зна
йомилися із партійним до
кументом — ми визначали 
своє місце у виконанні 
важливих завдань партії.

Найперше — торкнулися 
теми про діяльність кому, 
ністів у комсомолі. 553 чле
ни І кандидати у члени 

. КПРС працю« у міській 
комсомольській організа. 
ції. 270 чоловій із них, тоб
то більшість — це вибор
ний комсомольський ак
тив: групкомсорги, секре. 
тарі первинних комсомоль
ських організацій. І комсо. 
мольські працівники—чле
ни КПРС — відзначаються 
високою партійною відпо
відальністю за доручену 
справу, завжди принципо
во підходять до вирішен. 
ня поточних питань життя 
комсомольської організа
ції.

Хочу сказати також і про 
молодих комуністів, які не 
займають керівних, так би 
мовити, посад у комсо
молі. Ось хоч би друкар 
фабрики діаграмних па
перів Римма Веселова. її 
вступ кандидатом у члени 
КПРС майже збігся з об
ранням заступником сек
ретаря коміте.у комсомо
лу. Тут ми п:д:йшли до

Г. ШАЛАПКО.

ЛИТОВСЬКА РСР. Багатотиражна газета Віль
нюського державного університету Імені В. Кап- 
сунаса — завжди в курсі всіх новин. На н сто
рінках публікуються замітки, репортажі, нари
си, що висвітлюють життя студентства: навчан
ня, працю, відпочинок. Газета користується ве
ликим авторитетом у своїх читачів.

На знімку: біля газетного кіоску. Сту
денти університету імені В. Капсукаса читають 
свою багатотиражну.

Фотохроніка ТАРС.

ми — ЗА МИР!

Тетяна БАЩЕНКО

Чтоб не было войны
Хочу, чтоб в мире не было войны 
(Зачем она всем, на Земле живущим?), 
Чтоб в напряженном темпе всей страны 
Звучала лишь уверенность в грядущем. 
Чтоб каждый день будила птичья трель, 
Чтоб жизнь бурлила каждое мгновенье.

Чтоб даже а словарях про артобстрел 
Не прочитали больше поколенья.
Чтоб в небе плыли только облака, 
Планету только солнце озаряло.
Чтоб дружбы верной сила на века 
Народы всей Земли объединяла.
Чтоб строились красивые дома
И в города большие превращались, 
Чтоб наши встречи, речи и дела
В историю страны моей вплетались. 
Чтоб тополя от ветра лишь качались, 
Чтоб не изведать горя и печали,
Чтоб людям снились добрые лишь сны... 
Хочу, чтоб в мире не было войны!.

ІНТЕРВ’Ю «СВІТОГЛЯДУ»

Експеримент вимірюється ділом
Того дня, коли кореспондент «Молодого кому

нара» зустрівся з організатором позакласної ро
боти Новоархангельської середньої школи імені 
М. Островського В. Г. Кузьменком і взяв це ін
терв’ю, десятикласники складали останній свій ек
замен — історію СРСР і суспільствознавство. Того 
дня Сашко Науменко, Оля Проценко, Сергій та 
Люся Шевченки, про яких розповів Волеслав Гри
горович, одержали «відмінно». Певно, що у цьому 
їм допомогли зустрічі та розмови в ідейно-полі
тичному клубі «Голуба планета», активними учас
никами якого вони були протягом кількох років. 
Про досвід роботи цього клубу і йдеться в сьо
годнішній нашій розмові.

КОР.: — Болеславе Гри
горовичу, найперше • хоті
лося б запитати про зав
дання клубу «Голуба пла
нета» І вимоги до його 
членів.

В. Г. Кузьменко: — По

літичне інформування уч
нів — справа складна і 
клопітна. Маю па увазі 
таке інформування, яке 
доходило б до того, кому 
адресується. У нас у школі 
діє університет комуніс

тичної моралі. Однак він 
має просвітительський ха
рактер. Життя ж підказа
ло, що треба шукати і но
вих, більш активних форм 
роботи. Так шість років то
му у нас з’явився ідейно- 
політичний клуб, який мав 
розвивати в учнів уміння 
оцінювати самостійно фак
ти політичного життя, в 
процесі їх осмислення бу
ти не пасивним спогляда
чем, а активним участі, 
ком.

Один з основних прин
ципів — масовість. До 
«Голубої планети» вхо
дять усі бажаючі восьми-, 
дев’яти-, та десятикласни
ки. Таких є близько 300 
чоловік. Звичайно, не всі 
хлопці та дівчата однако-

’ во активні, але те, що во.
нн охоче відвідують засі
дання, не лишаються бай
дужими в процесі підго
товки до них, свідчить на 
користь клубу. До речі, 
організація його роботи 
лежить теж в основному 
на плечах учнів — членів 
ради. їх десятеро, а очо
лює нині раду клубу вось
микласниця Світлана Ко
питно. Як правило, у ради 
є свій актив у кожному 
класі.

КОР.: — Отже, уявімо 
собі, що сьогодні відбуде
ться засідання клубу «Го
луба планета»...

В. Г. КУЗЬМЕНКО;—Про 
те, щоб воно пройшло по- 
діловому й цікаво, рада 
дбає днів за 10—12. Від.

бувається засідання ради, 
уточнюється тема розмови, 
визначена планом роботи. 
Після того, як її повідом, 
ляють усім, у вестибюлі 
з’являється так званий 
«ящик запитань», куди ко-’ 
жен може вкинути листок 
із запитанням, відповідь 
на яке він сподівається 
одержати під час засідан
ня. Рада запрошує до 
«Голубої планети» лекто
рів райкому Компартії Ук
раїни або райкому комсо
молу. Виступають у клубі 
з лекціями і учні.

КОР.: — Волеславе Гри
горовичу, нині у школах 
тривають канікули. Певно, 
у роботі ідейно-політично
го клубу теж настала пе
рерва? -

Минуло мій же два місяці, як закінчилися заняття 
немає. Практично ж, і з настанням літньої пори заня 
робочі місця. І тепер той, хто в період планових заня 
господарювання, сьогодні стали агітаторами, політінфо 
ницьких таборах. Вони несуть у маси передове сле 
життя нашої країни, з передовими методами господ

На знімку: слухачі школи комсомольські 
рівником головою колгоспу Павлом Мусіионичс:-’ ; 

боти на жнивах.
Новгороджзський район.

Рядки в ювілейним рапорт
По промислових і сільських районах Придніпров'я 

проліг маршр)т теплохода «Пропагандист». Учасники 
агітпоходу. присвяченого 60-річчю присвоєння комсо
молу ім’я В. 1. Леніна, виступили в трудових, на
вчальних колективах Полтавської, Черкаської, Дні
пропетровської і Херсонської областей, перед моло
дими будівниками Запорізької АЕС. Позаштатні лем- 
тори ЦК ЛКСМУ — ветерани партії і комсомолу, де
легати історичного VI з’їзду РКСМ розповіли про 
героїчний шлях комсомолу, пройдений з ім’ям Леніна, 
про те, як втілюються в життя молодими труд І «ЕНКЙ- 
мн республіки завдання, поставлені партією.

Л рАЇАП

Маніфестація
ЛЮБЛІН, 16 липня. 

(ТАРС). У хвилюючу мані
фестацію братерства моло. 
ДОГО ПОКОЛІННЯ СР^Р І 
Польщі вилилась III зустріч 
представників двох країн 
у рамка^ дню дзужбм 
польської * радянсь* мо
лоді, Вона відбулася по
близу невеликого поль
ського села Дорохусьн, де 
40 років тому частини мо
лодого народного Війська 
Польського пліч-о-пліч з 
Радянською Армією ерор. 
сували Буг і визволили 
німсцько-фашистсьних за
гарбників першу 
території майбутньої •

Вітаючи радянсьни- гос
тей, голова Головного прав
ління спілни соцюлістич- 
НОЇ ПОЛЬСЬКОЇ КОЛОДІ t- ЛС- 
керня сказав, то дні АРУ™- 
би стануть новим етапом у 
поглибленні ЗВ’ЯЗКІВ 
ВЛКСМ I Спілкою соща-

братерства 
лістичної польської мо/ 
ді, дадуть змогу юнакам 
дівчатам двох братніх Hf 
їн краще пізнати один с 
ного.

Секретар ЦК ВЛКСМ Ю; 
Дергаусов, який вмеї 
пис на зустрічі, вислов 
упевненість в таму, що ь 
лодь гідно продовжить < 
нові і трудові гради 
старшого покоління і п; 
ведення ДНІВ дружби СП| 
ятиме цьому.

Відбувся масовий мігм 
з нагоди вручення се 
Дорохуськ польського І 
дена «Хрест Грюноаг.ьі 
за вклад жителів у бере 
бу з гітлерівськими ОІ 
пантами. Були покладі 
квіти до пам’ятника по 
сько-радянського брат, 
ства по зброї і на війсь 
зому кладовищі в агі 
Хелі».

В. Г. КУЗЬМЕНКО: — 
Влітку ми засідань ие про. 
водимо. Але саме зараз по
чинаємо наполегливо готу- 
ВЗТІ1СЯ до них — під час 
навчального року для цьо- 
го буде менше часу. Йде 
зміцнення матеріально-тех. 
нічної бази занять. Замов
ляємо нові діа- та кіно
фільми, готуємо магніто- 
фонні записи, наочність, 

обимо це відповідно до 
п.>ану роботи. Наступного 
року ми намітили також 
дещо перебудувати робо- 
ту клубу: заняття прохо
дитимуть двічі на місяць, 
одне З НИХ вестимуть ви
ключно самі учні. Дієта — 
навчити їх мистецтва пере
конувати, дискутувати. Це 
буде поки що експеримен
том. Сподіваємося: якщо 
яї еП!"0ТуЕМ0СІІ "> нього 
““ м|д’ 8111 натужить на 
користь справі.

Вів розмову 
П. СЕЛЕЦЬКИЙ.

також

«Слрвна £ПЬшвлЙ" 
цифра» У«™

Відповідь на критичну статтю, вміщену 
таким заголовком у номері «Молодого кому 
ра» за І' 1Равня Р-» надіслав перший се» 
тар Голованівського райкому ЛКСМУ С. С 
пенко, Він повідомив:

«Стапю обговорено на засіданні бюро , 
кому комсомолу при заслуховуванні влашн 
питання Р°б°ту лекторської і контрі 
пагаш’Жтс!,к?* ГРУ0 Райкому ЛКСМ Укр; 
по проііаганді радянського способу життя, 
потьбі з буржуазною ідеологією у світлі ріп 
червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС».

За недоліки в. Роботі лекторської груп» , 
тому секретареві райкому комсомолу А. Саі 
оголошено догану. Постановою бюро 
ПКСМУ передбачаються також чаходн не а 
візації лекційної пропаганди, зокрема;

1 Переглянути склад лекторської пзчч 
чіаа її ^оти-

АтМДУваїІІ роботу методичної раді 
,екйійної пропаганди.

З Щокварталу заслуховувати відділ ар 
гандн про Р°б°тУ лекторської групи».



-------------- -«молодий комунар» —
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І
в ній усе, що ни- 

молодих. Ось 
іяти ті слова, де 
іро роботу ком- 
КО - “ОЛОДІЖНМХ 
Ляський комітет 
іу вже мас досвід 
молоддю на та- 

зві — я маю на 
сть у пускові пео-

19 липня 1984 року------------ -

ЛІТО

и шахти сВедмв- 
і». Десятки ком- 
а - олексакдрійців 
ами міськкому по
ру дозу. ДіЯН КОМ- 
йШй ш:гю будови, 
, крім мене та Ва
зонова — праців- 
гьккому, входили 
ї.чретар; комітетів 
лу виробничого 
ня «Олександрі я- 
Леон(д Єфремов 

►будівельною уп.
N2 2 Віталій Со-

Минуло майже два місяці, як закінчилися заняття в системі комсомольського політнавчання. Але канікул 
немає. Практично ж, і з настанням літньої пори заняття перенесені безпосередньо у виробничі підрозділи, на 
робочі місця. І тепер той, хто в період планових занять вивчав протягом року теоретичні основи соціалістичного 
господарювання, сьогодні стали агітаторами, політінформаторами на жнивному полі, на токах, у літніх тварин
ницьких таборах. Вони несуть у маси передове слово партії, знайомлять хліборобів, тваринників з новинами 
життя нашої країни, з передовими методами господарювання.

На знімку: слухачі школи комсомольського політнавчання колгоспу імені Леніна разом із своїм ке
рівником головою колгоспу Павлом Мусійовичем МОМОТОМ (на фото в центрі) ще раз уточнюють план ро

боти на жнивах.
Новгородківський район. Фото М. САВЕНКЛ.

ігато чого навчи- 
цей час у наших 
товаришів, набули 
певного досвіду, 
ження міської 
»льської організа- 
зсною грамотою 
МУ, а цілого ряду 

шахтобудівників 
ми нагородами — 
мою думку, ще 
ітвердження пра- 
гі с'илю діяльиос- 
змолу, стержнем 
партійне керівни- 

поєднанні з аели- 
ірою до молодих.
• постаново ЦК
• це бойова про- 
ій для нашої ком- 
ької організації,

А. ЮНАК, 
ршнй секретар 
ітександрійсьиого 
ськкому КОМСО- 
>»У-

• □ ОРОТКО ПРО ВАЖЛИВЕ

Рядки 8 ювілейний рапорт
По промислових і сільських районах Придніпров’я 

проліг маршрут теплохода «Пропагандист». Учасники 
агітпоходу, присвяченого 60-річчю присвоєння комсо
молу ім'я В. 4. Леніна, виступили в трудових, на
вчальних колективах Полтавської, Черкаської, Дні
пропетровської і Херсонської областей, перед моло
дими будівниками Запорізької АЕС. Позаштатні лек
тори ЦК ЛКСМУ — ветерани партії і комсомолу, де
легати історичного VI з’їзду РКСМ розповіли про 
героїчний шлях комсомолу, пройдений з ім'ям Леніна, 
про те, як втілюються в життя молодими трудівника
ми республіки завдання, поставлені партією.

т.* — * —*1₽А7АУ). [

бстрел 
я.
іКв,
>. 
гена
л.
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1ИШЬ сны...
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Маніфестація
ЛЮБЛІН, 16 липня. 

(ТАРС). У хвилюючу мані
фестацію братерства моло
дого покоління СРСР і 
Польщі вилилась ПІ зустріч 
представників двох країн 
У рамках, днів дзджби 
польсьноїС? радянська мо
лоді. Вона відбулася по
близу невеликого поль
ського села Дорохуськ, де 
40 років тому частини мо
лодого народного Війська 
Польського пліч-о-пліч з 
Радянською Армією фор
сували Буг і визволили від 
німецько-фашистських за
гарбників першу ділянку 
території майбутньої ЛНР.

Вітаючи радянських гос
тей, голова Головного прав, 
ління спілки соціалістич
ної польської молоді Є. Яс- 
керня сказав, що дні друж
би стануть новим етапом у 
поглибленні зв’язків між 
ВЯКСМ І Спілкою соціа-

Б

в

братерства 
лістичної польсьноі моло
ді, дадуть змогу юнакам і 
дівчатам двох братніх кра
їн нраще пізнати один од
ного.

Секретар ЦК ВЛКСМ Ю. О. 
Дергаусов, який висту
пив на зустрічі, вислоаив 
упезненість в тому, що мо
лодь гідно продовжить оо- 
йові і трудові традиції 
старшого покоління і про
ведення днів дружби спри
ятиме цьому.

Відбувся масовий мітинг 
з нагоди вручення селу 
Дорохуськ польського ор
дена «Хрест Грюнвальда» 
за оклад жителів у бороть
бу з гітлерівськими оку
пантами. Були покладені 
квіти до пам’ятника поль- 
сько-радянсьного братер
ства по зброї і на військо
вому кладовищі в місті 
Хелм.

в. Г. КУЗЬМЕНКО: - 
Влітку ми засідань не про
водимо. Але саме зараз по
чинаємо наполегливо готу
ватися до них — під час 
навчального року для цьо- 
го У де менше часу. Йде 
зміцнення матеріально-тех
нічної бази занять. Замов
ляємо нові діа-та кіно
фільми, готуємо магніто- 
фонні записи, наочність. 
Робимо це ВІДПОЗІДНО до 
плану роботи. Наступного 
року ми намітила також 
дешо перебудувати робо
ту клубу: заняття прохо
дитимуть двічі па місяць, 
одне з них вестимуть ви
ключно самі учні. Мета—• 
навчити їх мистецтва пере
конувати, дискутувати. Це 
буде поки що експеримен
том. Сводіваємося: якщо 
•ґ підготуємося до нього 
як слід, він оослужить на 
коріхть справі.

Sig розмову 
п. енецький.

ЇпісляЛ«Справна
цифра»

Відповідь на критичну статтю, вміщену під 
таким заголовком у номері «Молодого комуна
ра» за 17 травня ц. р., надіслав перший секре
тар Голованівського райкому ЛКСМУ С. Оси
пенко. Вія повідомив:

«Статтю обговорено на засіданні бюро рай
кому комсомолу при заслуховуванні планового 
питання «Про роботу лекторської і коитриро- 
пагандистської і руп райкому ЛКСМ України 
по пропаганді радянського способу життя і бо
ротьбі з буржуазною ідеологією у світлі рішень 
червневого (1983 р.) Пленуму ЦК КПРС».

За недоліки в роботі лекторської групи дру
гому секретареві райкому комсомолу А. Сакалу 
оголошено догану. Постановою бюро РК 
ЛКСМУ передбачаються також заходи по акти
візації лекційної пропаганди, зокрема:

1. Переглянути склад лекторської групи і 
*дан її роботи. 
а<2- Активізувати роооту методичної ради 
лекційної пропаганди.

З, Щокварталу заслуховувати відділ пропа
ганді про роботу лекторської групи».
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КОНСУЛЬТПУНКТ «СВІТОГЛЯДУ»

Дорога редакціє!
Чотири роки минуло відтоді, як Москва гостин

но зустрічала спортсдленіа і гостей літніх Олімпій
ських Ігор. Це було величне свято спорту, добру 
пам’ять про яке береже багато людей із різних 
країн, які побували на Олімпіаді-80.

На таке ж свято могли б перетворитися і на
ступні Олімпійські ігри. Однак, як знаємо з преси, 
організатори Олімпіади-84 у Лос-Анджелесі сві
домо не подбали про те... До початку ігор лиши
лося зовсім небагато часу. Хотілося б докладні
ше прочитати у «Світогляді» про ситуацію, що 
склалася напередодні Олімпіади-84. Яку мету пе
реслідують заокеанські ділки від спорту?

За дорученням членів КМК молочното
варної ферми № 3 колгоспу імені Леніна 
Долинського району В. ПОКЛАД, групком- 
сорг.

ІГРИ БІЗНЕСУ,
ІГРИ ПОЛІТИКАНІВ

Древні елліни, які запалили вогонь першої Олімпіади, 
не відали, що з часом з’явиться американський імперіа
лізм і намагатиметься перетворити спорт у бізнес, а спор
тивний рух — у мішень для політиків. Це викликає гнів 
не тільки у чесних греків, котрі такий підхід до Олім
піади-84 називають святотатством, а й у всіх прогресив
них людей Землі.

Світова громадськість різко засудила спроби перетво
рення Олімпійських ігор на знаряддя психологічної вій
ни. Недарма навіть американський сенатор Б. Бредлі 
вказав, що адміністрація США зіграла вельми непри- 
глядну роль у цій справі. Член національного комітету 
Перуанської федерації легкої атлетики А. Нупьєс засу
див позицію Вашінгтона, яка сприяє грубому порушен
ню принципів міжнародного олімпійського руху.

Через обстановку антикомуністичної істерії, загрозу 
безпеці спортсменів делегації Радянського Союзу, інших 
соціалістичних країн і країн, що розвиваються, були 
змушені відмовитися від участі в Олімпіаді. Другого 
липня, скажімо, із заявою виступив президент Вищої ра
ди спорту Африки А. Зонго, який закликав ТЮК афри
канських крапі відмовитися від поїздки на Олімпіаду-84 
на знак протесту проти участі в ній представників ра
систської ПАР. їдкого розвитку подій американські по
літичні ділки і спекулянти спортом не чекали.

Туристичні фірми СШ.А вже нарікають на відсутність 
попиту на квитки і відмовляються від зарезервованих 
місць у готелях міста. Японські телекомпанії заявили, 
що відсутність спортсменів з соціалістичних країн знизн. 
ла інтерес до Олімпіади і поставили вимогу знизити пла
ту за трансляцію ігор. ЛАООК відмовився приймати на
зад уже продані квитки. Інтерес до Олімпіади продов
жує падати.

У заявах НОК СРСР та інших соціалістичних країн па- 
голошено на їхньому прагненні неухильно дотримува
тись ідеалів олімпійського руху. Керівники спортивних 
організацій соціалістичних країн вирішили провести ьс- 
ликі міжнародні змагання категорії «А» «Дружба-бч» 
д ряді соціалістичних країн з 36 видів спорту, »ка
зані змагання проводитимуться до і головним чином піс
ля Олімпіади-84 з тим, щоб у них змогли взяти участь 
усі спортсмени світу, які побажають того після закриття 
Олімпіади в Лос-Анджелесі.

О. ПОПОВКІН, 
лектор-міжнародник обласної організації това
риства «Знання».

ЗА МАРШРУТОМ
Хлібом-сіллю, щирими 

усмішками, теплими, друж
німи потисками рук були 
зустрінуті на кордоні Дні
пропетровської і Иірозо- 
градської областей учас
ники інтернаціонального 
студентського походу по 
місцях революційної, бо. 
йової і трудової слави 
радянського народу, при
свяченого 40-річчю визво
лення Радянської України

- КІРОВОГРАД
від німецько-фашистських 
загарбників.

160 хлопців і дівчат — 
представників чотирьох 
континентів світу, що вча
ться в різних вищих на
вчальних закладах Радян
ського Союзу, вже побу
вали в Полтаві, Харкові, 
Донецьку, Краснодоні, За. 
поріжжі. Знайомлячись із 
багатогранним життям ра
дянських людей, студенти 
на власні очі пересвідчи-

Пі дійшла пора другої 
табірної зміни в піонер
ському таборі «Червоні 
вітрила», що розкинувся в 
затишному куточку на бе
резі Інгулу. Цікавим, ба. 
гатогранннм життям спов
нені дні перебування тут 
дітей.

Незмінно бата і є років

лися, що найперша і най
головніша мета кожного 
громадянина СРСР — від
стояти мир на планеті.

Гостей зустрічали пер
ший секретар обкому 
комсомолу І. О. Шевчен
ко, представники Долин
ського районного комітету 
партії.

Наш кор.
(Про перебування учас

ників інтернаціонального 
походу на кіровоградській 
землі читайте в наступно
му номері «Молодого ко
мунара»).

го дня, визначають пере
можців, яким вручається 
вимпел «Кращому загону 
в трудових справах». За 
період першої зміни воло
дарями цього вимпела бу
ли IV і V загони. Найкра
ще показали себе в праці 
піонери Ірина Кансвська, 
Костя Махонько, Андрій-

ПІОНЕРСЬКЕ

З інтересом у таборі бу
ли зустрінуті і малі піо» 
перські олімпійські ігри.

Кращим піонерам було 
доручено внести і піднятії 
олімпійський прапор. А ве
дуча спортсменка табору 
Оксана Чередник запалила

начальником табору пра
цює відмінник народної 
освіти Т. О. Дубіна.

Саме з її ініціативи роз
бито присадибну ділянку 
на території табору. Рос
туть тут посаджені дитя
чими руками цибуля, ка
пуста, помідори, перець, 
петрушка... Ваблять око 
квіти. 4 хоча невелику те
риторію займає ця ділян
ка, зроблено початок важ
ливій справі. У недалеко
му' майбутньому цеп ма
ленький шматочок землі

перетвориться в піонер
ське господарство юних 
землеробів, стане школою 
трудового виховання. І ті 
зерна, що посіяли діти в 
землю, проростуть не тіль
ки із землі, а й щедро 
проб’ються з їхніх сердець 
до сонця, до людей.

Діти під керівництвом 
вихователів дбайливо до

глядають ділянку. Контро- 
лює роботу старішій ч ф. 
говпй по табору. На ран
ковій лінійці повідомля
ють результати проіідено-

Добряков, Гсннадій Мах- 
но, Андрій Холодовськпй, 
Ірина Маковська.

Із задоволенням хлопчи
ки і дівчатка виконують 
обов’язки чергових по та- 
бору, з радістю допомага. 
ють кухарям у приготу
ванні їжі, чистять картоп
лю, миють овочі, накрива
ють на стіл, прибирають у 
їдальні. Багато цінного у 
вихованні трудових нави
чок дають бесіди про різні 
професії, операції «Чис
тий дім», «Чистий табір»,

у чаші олімпійський во
гонь. Цікавими бупі пока- 
зові виступи з художньої 
гімнастики студенток фа
культету фізичного вихо
вання Кіровоградського 
педагогічного інституту.

Різноманітною була спор
тивна частіша олімпіади. 
Вона почалася забігами 
на різні дистанції від ЗО 
до 200 метрів. Великий ін
терес викликали змагання 
з футболу. Багато боліль- 
ннків зібралося па шахо. 
во-шашковпй турнір

різні конкурси, вікторини, 
трудові вахти, збирання лі
карських рослин у рамках 
операції «Зелена аптека».

«Ким би ти ке був, умій 
працювати і шанувати пра
цю простої людини», — ця
прописна істина повинна 
стати законом для кожної 
д ітииіі. Тому вихователі, 
піонервожаті табору на
магаються зробити все
МОЖЛІІве, ЩОб ДІТИ за ЛІТО яни.-т.-ні—
не тільки здружилися, від. Редактоо
почили, а й ще більше по- гсппілисиигіГ
любили фізичну працю., Ю. СсРДЮЧспКО.

Найцікавішими були ве- 
селі старти. До їх програ
ми входили бігові дистан
ції з гімнастичними обру. 
чами, біг з ведениям фут. 
больного і баскетбольного 
м’ячів, зі скакалками тощо.

О. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
На знімках: під час 

змагань; у таборі — свято 
КНИГИ
Фото В. ЧЕРЕДНИЧЕНКА

І П. ЛАСУНА.
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КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ їм. 0. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ
НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА ДЕННЕ НАВЧАННЯ
на факультети:
I. Фізико-математичнпй.
Спеціальності:
«Фізика і математика».
«Математика і фізика».
II. Філологічний.
Спеціальності:
«Українська мова і література».
«Російська мова і література».
НІ. Історичний.
Спеціальність:
«Історія».
IV. Педагогічний.
Спеціальність:
«Педагогіка і методика початкового навчання».
V. Іноземних мов.
Спеціальність:
«Англійська мова та німецька мова».
VI. Музнчпо-педагогічнпй.
Спеціальність:
«Музика».
VII. Фізичного виховання.
Спеціальність:
«Фізичне виховання».
Вступники складають вступні екзамени залежно 

від обраної спеціальності з таких дисциплін:
на спеціальність «Фізика і математика» — з фізики 

(усно), математики (усно і письмово), російської або 
української мови та літератури (письмово);

на спеціальність «Математика і фізика» — з мате
матики (усно і письмово), фізики (усно), російської 
або української мови і літератури (письмово);

на спеціальність «Українська мова і література» — 

Майбутній наладчик верстатів з цифровим програмним управлінням Сергій КОМАРОВ — один Із кращих 
учнів ТУ № 78 виробничого об’єднання Камський автомобільний завод (Татарська АРСР), член учнівського 
профкому. Фото М. МЕДВЕДЕВА.

Фотохроніка ТАРС.

з української мови та літератури (усно і письмово), 
історії СРСР (усно), іноземної мови (усно);

на спеціальність «Російська мова і література» — 
з російської мови та літератури (усно і письмово), 
історії СРСР (усно), іноземної мови (усно);

на спеціальність «Історія» — з історії СРСР (усно), 
російської або української мови та літератури (усно 
і письмово), іноземної мови (усно);

на спеціальність «Педагогіка і методика початково
го навчання» — з математики (усно), російської або 
української мови та літератури (усно і письмово), 
історії СРСР (усно);

на спеціальність «Англійська та німецька мови» — 
з англійської або німецької мови (усно), російської 
або української мови і літератури (усно і письмово), 
історії СРСР (усно);

на спеціальність «Музика» — із спеціальності, ро
сійської або української мови та літератури (усно і 
письмово), історії СРСР (усно).

на спеціальність «Фізичне виховання» — із спеці
альності легка атлетика, гімнастика, плавання, хімії 
(усно), біології (усно), російської або ’української 
мови та літератури (письмово).

Прийом заяв: по 31 липня. Вступні екзамени — з 
1 по 20 серпня. Зарахування — з 21 по 25 серпня.

Вступники подають такі документи: заяву на ім’я 
ректора інституту за встановленою формою, доку
мент про середню освіту (оригінал), характеристику 
зі школи або останнього місця роботи, медичну довід, 
ку (форма № 086/у), 6 фотокарток (3X4), паспорт 
і військовий квиток подаються особисто.

Адреса інституту. 316050, м. Кіровоград, вул. Шев
ченка, 1, педінститут, приймальна комісія.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ їм. О. С. ПУШКІНА

ОГОЛОШУЄ НАБІР 
СЛУХАЧІВ

на підготовче відділення з відривом від виробництва 
(денна форма навчання) та без відриву від вироб
ництва (заочна форма навчання).

Набір проводиться на такі спеціальності:

денна форма — українська мова і література, фі
зичне виховання, музика і співи;

заочна форма — російська мова і література, педа
гогіка і методика початкового навчання.

Вступники подають такі документи:

1. Заяву на ім'я ректора.
2. Направлення встановленого зргізка.
3. Характеристику, підписану керівниками підпри

ємства (військової частини), партійної, комсомоль
ської і профспілкової організацій, завірену печаткою.

4. Документ про середню освіту (оригінал).
5. Витяг з трудової книжки (книжки колгоспника), 

завірений керівником підприємства чи колгоспу.
6. Медичну довідку (форма № 086/у).
7. Шість фотокарток 3X4 см.
Вступники особисто пред'являють паспорт, ВІЙСЬКО

ВИЙ квиток або приписне свідоцтво, а при зарахуван
ні — трудову книжку. .

Прийом документів на денну форму навчання з 
з і жовтня по 10 листопада (для звільнених у запас 
із лав Радянської Армії — до 15 січня), на заочну 
форму — з 20 серпня по 10 вересня (для звільнених 
із лав Радянської Армії — до 1 грудня). Співбесіди 
на денну форму навчання з 11 листопада по 25 листо
пада, на заочну — з 11 по 25 вересня. Початок за
нять: денна форма — з. 1 грудня, заочна — з 1 жовт
ня. Строк навчання: денна форма — 8 місяців, заоч
на — 10 місяців.

УМОВИ ПРИЙОМУ:
на підготовче відділення приймають юнаків і дівчат 
із закінченою середньою освітою з числа передових 
робітників, колгоспників, воїнів, .звільнених у запас із 
лав Радянської Армії і Флоту, старших піонервожа- 
тих міських і сільських шкіл за направленням про
мислових підприємств, будов, організацій транспорту 
і зв’язку, геологорозвідувальних і топографогеоде- 
зичних організацій, радгоспів, колгоспів, споживчої 
кооперації, міжгосподарських підприємств і промис
лових об єднань у сільському господарстві, команду
вань військових частин і дирекцій загальноосвітніх 
шкіл за рішенням загальних зборів і рекомендаціями 
партійних, комсомольських і профспілкових організа
цій. Рекомендовані на навчання повинні мати на час 
розгляду питання про направлення не менше одного 
року_безперервного стажу на останньому місці робо
ти, а старші піонервожаті — не менше двох років 
стажу роботи в школі.

Зарахування проводиться за результатами співбе
сіди. Довідки можна одержати в деканаті підготов
чого відділення за адресою: 316050, м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 1, кімн. 19. Тел. 29-52-30.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ
ІМЕНІ ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ В. Є. КОЛІСНИЧЕНКА

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
НА 1984-1985 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

для підготовки техніків-будівельників 
на І курс денного відділу та на II курс 

денного й вечірнього відділів із спеці
альності промислове і цивільне будів
ництво.

Вступники складають екзамени: 
на І курс — з російської або україн

ської мови (диктант), математики (ус
но);

на II курс денного и вечірнього відді
лів — з російської або української мови 
і літератури (твір), математики (усно).

Без вступних екзаменів приймають: 
осіб, нагороджених золотими або срібни
ми медалями після закінчення середньої 
школи; осіб, нагороджених похвальними 
листами після закінчення восьмирічної 
школи; офіцерів, прапорщиків і мічма
нів, звільнених у запас із Збройних Сил 
(протягом двох років з дня звільнення); 
випускників середніх професійно-техніч
них училищ, які одержали диплом з від
знакою; осіб, які мають у свідоцтвах про 
закінчення 8 класів і атестатах оцінки 
«4» і «5».

Особи, нагороджені по закінченні се
редньої школи похвальними листами за 
особливі відзнаки у вивченні літератури 
та математики, звільняються від скла
дання екзаменів з цих предметів.

Прийом заяв:
на денний відділ у групи на базі 8 кла

сів — по 31 липня, на базі середньої шко
ли — по 14 серпня;

иа вечірній відділ — з 15 червня по 15 
листопада.

Вступні екзамени:
на денний відділ — з 1 по 21 серпня; 
на вечірній — з 1 по 10 червня, з 1 по 

10 липня, з 8 по 14 серпня, з 14 по 20 
листопада (потоками).

Учні денного відділу одержують сти
пендію на загальних підставах. Іногород
ніх забезпечують гуртожитком.

Заяви і документи надсилати на адресу: 
316050, м. Кіровоград, вул. Уфімська,6. 
Тел. 4-12-74, 4-12-62. ‘

Дирекція.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ БАЖАЄТЕ ЗДОБУТИ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 

І СПЕЦІАЛЬНІСТЬ, ВСТУПАЙТЕ ДО БОБРИНЕЦЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО СІЛЬСЬКОГО ПРОФТЕХУЧИЛИЩА № 2

Училище готує робітників таких спеці
альностей:

тракторист-машнніст широкого профі
лю з одночасним одержанням загальної 
середньої освіти, водій автомобіля кате
горії «С» і слюсар-ремонтннк (строк на
вчання — 3 роки);

тракторист-машнніст (строк навчан
ня — 1 рік);

тракторист-машнніст (строк навчан
ня — 8 місяців).

До училища приймають юнаків і дів
чат. На трирічне навчання приймають 
осіб з освітою за 8 класів (без екзаме
нів).

На однорічні курси приймають осіб з 
освітою за 8—10 класів, на восьмимісяч- 
ні курси — осіб, які мають середню ос
віту.

Для вступу необхідно подати такі до
кументи: документ про освіту (оригі

нал), свідоцтво про народження або пас
порт, довідку з місця проживання, 3 фо
токартки 3X4 см.

Початок занять — 1 вересня.
Учнів, зарахованих на трирічне й од

норічне навчання, забезпечують трира
зовим харчуванням, обмундируванням, 
стипендією, гуртожитком і підручниками.

Учнів, які зараховані на восьмимісячні 
курси, забезпечують стипендією 96 крб. 
на місяць, гуртожитком і підручниками. 
В училищі працюють гуртки художньої 
самодіяльності, технічної творчості, пред
метні гуртки та спортивні секції.

Осіб, які закінчили училище, прийма
ють на навчання до вищих та середніх 
навчальних закладів на пільгових умо
вах.

Адреса училища: Кіровоградська об
ласть, м. Бобрпнець, вул. Димитрова, 1.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.
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