
/З

11 О КЕ пошкодувати той, хто не побачить цього лі
та хлібної ниви. Таких вусатих густих ячменів, 

могутньої хвилі, яку котять пшениці, мати б кожного 
хліборобського рокуі Боротьба трудівників села за 
багатий ювілейний коровай, розпочата минулої осені, 
принесла перші успіхи. Перші, та не останні, бо попе- 
РеАУ ~ вінець всієї кипучої роботи — жнивна пора. 
Посів і жнива — початок і кінець, І хіба новина, що 
долю будь-якої справи вирішують фінальні акорди, 
тим більше, коли йдеться про хліб.

Широкий відгук і схвалення комсомольців і моло
ді області, як і всіх трудящих, знаходить у ці дні 

останова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про захо
ди по забезпеченню збирання врожаю і заготівель 
сільськогосподарських продуктів у 1970 році». Новий 
вияв піклування партії і уряду про розвиток сільсько- 

ЧЕКАЄ НИВА
РУК молодих
господарського виробництва, увага, допомога трудів
никам села народжують нову енергію і завзятість, 
якими відповідають хлібороби. Нині на полях Кірово- 
градщини дозріває 900 тисяч гектарів зернових. На 
цьому обширі має розгорітися запальна боротьба за 
кожен пуд, за кожен кілограм хліба.

Головна фігура на жнивах, як підкреслюється в 
Постанові, — механізатори. Від їх згуртованості, чіт
кості роботи, господарського ставлення до ниви та 
техніки, а врешті-решт, залежить доля вирощеного 
врожаю. Комсомольські комітети мають організува
ти широке соціалістичне змагання серед комсомоль
сько-молодіжних тракторних бригад, екіпажів, окре
мих молодих трактористів і комбайнерів.

Не формальність, а щоденна кролітка робота по 
підведенню підсумків змаїання повинна визначати в 
ЦІ Дні діяльність сільських комсомольських організа
цій області. Визначення щоденних завдань, широка 
гласність змагання, своєчасне виявлення переможців 
жнив — одні з найважливіших моментів у роботі з 
молодими механізаторами.

Жнива — короткочасна пора. І ми повинні бути поворотки
ми в узагальненні і поширенні передового досвіду кращих 
жниварів. Який толк з того, що ми десь у вересні будемо 
говорити: ось такий-то колектив застосовував прогресивні 
методи праці на збиранні хліба.

Нещодавно відбувся пленум Новомнргородського райкому 
комсомолу. Комсомольський актив району повів предметну 
розмову про участі, юнаків і дівчат села у збиральній кампа
нії ювілейного року. Кожен комсомольський комітет має 
розгорнутий, реальний план роботи під час жнив. Пленум 
дав хорошу, бойову настроєність, вирішив важливі питання 
взаємодії комітетів комсомолу з культармійцями, ідеологіч
ними працівниками, школою, які мають подати відчутну 
допомогу в політичній, агітаційно-масовій роботі на жнивах.

Такі заходи слід провести у кожній міській і район
ній комсомольських організаціях, забезпечити широ- “ 
ке обговорення Постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів 
СРСР, потрібно, щоб кожен молодий хлібороб прой
нявся великою відповідальністю за долю хлібного 
поля.

ЩЕ НЕ У ВСІХ районах закінчено комплектацію ком
сомольсько-молодіжних екіпажів. В ряді районів, 

наприклад, в тому ж Новомиргородському, їх створе
но мало. В Бобринецькому, Добровеличківському, 
Онуфріївському, Олександрівському не все гаразд з 
підготовкою жнивної техніки. Молоді механізатори 
тут мають виявити широку ініціативу, справа їх чес
ті _ повна готовність, вийти у всеозброєнні на жнива. 

Під час збиральної кампанії вагоме слово необхідно ска
зати «прожектористам». Цс їх зірке око слідкуватиме і за 
темпами жнивування, і його якістю. Не рідкі у нас випадки, 
коли молоді комбайнери в погоні за скошеними гектарами 
втрачають увагу до якості збирання — зерно йде на токи 
засміченим, а то, гірше, чимало його потрапляє в солому та 
полову. Лисгок «прожектористів» повинен повідомляти і ре
зультати роботи кращих і піддавати критиці нераднвнх гос- 
П°НеРіінііадкові рейди, а заздалегідь продуманий план дій. 
чітка організація контролю забезпечать дієвість участі шта
бів «Комсомольського прожектора» у боротьбі за високі 
темпи і якість жнив. _

ЦЬОГО року на трактори і комбайни сідає чимало 
поповнення з числа випускників шкіл, професій

но-технічних училищ. Тільки на користь справи піде 
дійсно комсомольська увага комітетів до їх хлібо
робської долі. Чи забезпечені вони справними маши
нами, чи під рукою у досвідчених майстрів урожаю, 
зрештою, їх настрій — предмет розмови у первин
них комсомольських організаціях. Пам’ятаймо, дуже 
багато залежить від їх першого кроку на колосистій 

^Окрема турбота комсомольських комітетів — чітке 
робота молодих транспортувальників хліба. Водії ма
шин, зайняті на відвантаженні зерна, повинні забез
печити безперервну роботу комбайнів, зберегти 
кожну зернину, одержану від жниварів.

Хилить нива колос, налившись сонячними злитками, 
чекатиме дбайливих, роботящих рук.

Хай саме такими будуть руки молодих хлібодар їв 
Кіровоградщиниі
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В;ке заврунилась нива, зарясніла колосом Ось-ось поле покличе хлібороба зібрати сонячні зерна. «Прожекторне ги 
Олександр Дорошьо та обліковець тракторної бригади № 1 колгоспу «Росія» Знам’янського району Валентин Мусієико 
перевіряють готовність техніки до .збирання нового врожаю. Фото В, КОВПАКА.

них комсомольських організацій. 
Що єднає їх роботу і які особли
вості їх?

Безумовно, всі ланки «Комсо
мольського прожектора» поклика
ні вирішувати єдине виховне зав
дання: на конкретних справах 
формувати у молоді вимогливість 
до себе і оточуючих, відшукувати 
і використовувати резерви вироб
ництва, влмги не лише бачити не
доліки, а й виправляти їх.

Іншими словами, штаб «Комсо
мольського прожектора» повинен 
допомагати суспільству виховува
ти у молодих людей ті моральні 
якості і практичні навички, які не
обхідні, щоб конструктивно браги 
участь у боротьбі за резерви ви
робництва, відчувати свою осо
бисту відповідальність за справи 
всього колективу.

Це спільне єднає роботу всіх ла
нок «Комсомольського прожектора». 
Але штаб «КП» первинної організації 
має і свої безпосередні завдання. Він 
повинен постійно залучати молодих ро
бітників, колгоспників, інженерів, тех
ніків до пошуку резервів вирооництва, 
брати безпосередню участь в контролі 
за додержанням законодавства про 
молодь та підлітків свого підприємства. 
Цс підкреслюється як в Листі ЦК 
КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС, 
ЦК ВЛКСМ, так і в постанові ЇХ 
пленуму ЦК ВЛКСМ.

Міський штаб «КП» піл кеоівни- 
цтвом другого секретаря міськко
му ЛКСМУ Катерини Гуйван спря
мовує свою роботу на навчання 
«прожектористів» первинних ком
сомольських організацій, на плану
вання їх роботи, добір і розстанов
ку членів штабу «КП».

Велика увага зосереджена на 
розробці планів роботи штабів 
«КП» первинних комсомольських 
організацій. Звичайно, не може бу
ти яногось спільного плану для 
всіх організацій, але є спільні 
принципи, якими при плануванні

поеинні керуватись місцеві до
зорці.

Це, перш за все, виявлення резер
вів виробництва, боротьба за економію 
матеріалів, за правильне використання 
машин і обладнання. А для цього не
обхідно в актив штабу залучити спе
ціалістів господарства чи підприєм
ства, погоджувати свою роботу з пра
цівниками народного контролю, з пар
тійною організацією, які мають біль
ший досвід у цій роботі.

Прикладів такого співробітни
цтва «прожектористів» і спеціаліс-

тів, партійних працівників та пра-1 
цівників народного контролю мож
на навести чимало. Постійну допо
могу в роботі штабу «КП» Знам ям
ського локомотивного депо надає 
секретар парткому т. Рожков, го
ловний інженер депо т. Домінов, 
голова групи народного контролю 
т. Клименко. В штабі «КП» діють 
сектори: організаційний, гласності, 
резервів виробництва.

Така співдружність сприяв опера
тивному проведенню рейдів, дієвості їх. 
Тон з керівників, кому направляється 
сигнал, повинен дати відповідь штабу 
«КП» не пізніше, як через п’ять днів. 
Так було, наприклад, при перевірці 
рейдовою бригадою підйомних масля
них домкратів, що служать для зміни 
ресор локомотивів. З семи домкратів 
виявились діючими лише три. Штаб 
«КП» негайно подав сигнал майстру 
цеху, буквально через кілька днів дом
крати були відремонтовані, що в свою 
чергу дало можливість прискорити ре
монт локомотивів.

Як показує практика, велике зна
чення має підбір членів штабу 
«КП». Тут повинні бути і інженери, 
і економісти, і спеціалісти сіль-» 
ського господарства, і інші спеціа-« 
лісти. Цей принцип враховується 
кращими комсомольськими орга-> 
нізаціями району. Скажімо, до ро« 
боти в штабі «КП» пересувної ме* 
ханізованої колони № 2 міста Зна
м’янки залучені будівельний май
стер Т. Лук яниця, бригадир шту
катурів __Л. Дмитренко, токар 
В. Михайлович та інші, що дає 
змогу охопити всі ділянки вироб
ництва.

Але які ж функції міського чи 
районного штаоів «КП», крім уже 
названих? Чи повинен міський 
штаб «Комсомольського прожек
тора» брати безпосередню участь 
в проведенні рейдів? Так, пови
нен, і він виступає організатором 
рейдів «КП» в сфері обслуговуван
ня, у виявленні несвоєчасного за
вантаження та розвантаження ва
гонів, займається перевіркою пи
тань, спільних для міста та райо
ну, які вимагають залучення різних 
категорій молоді.

Міський штаб «Комсомольського 
прожектора» вивчає і узагальнює 
кращий досвід участі штабів і пос
тів «КП» у виявленні резервів ви
робництва, в охороні прав молоді 
і розповсюджує цей досвід серед 
первинних організацій.

Лише цього року завдяки діяль
ності штабів «КГІ» зекономлено 
десятки тисяч кіловат-годин елект
роенергії, сотні тонн будівельних 
матеріалів, пущеьо до дії багато 
механізмів та сільськогосподар
ської техніки. В цьому — бойови- 
тість штабів «КП», цим визначає
ться їх оперативність, принципо
вість, дієвість їх роботи.

А. РАГУ ЛІН, 
перший секретар Знам’янсьяо- 
го міськкому комсомолу.

Відбувся пленум Світловодського 
міськкому ЛКСМУ, який розглянув 
витання «Про підсумки роботи XVI 
з'їзду ВЛКСМ ~ 
ЛКСМУ».

З доповіддю на пленумі виступила 
перший секретар МК ЛКСМУ 
В. Бур’янська. Розповівши про робо
ту з’їздів, про завдання, які вони по
ста вили перед молоддю країни і рес
публіки, доповідач зупинилась, зокре
ма, на питаннях роботи міської ком
сомольської організації. Серед кра
щих первинних організацій, які успіш
но працюють над вихованням молоді 
п дусі ідейної переконаності, над під
готовкою покоління всебічно розвину
тих людей, стійких борців за кому
нізм, доповідач відзначила комсо
мольські організації виробничого 
об’єднання «Дніпроенергобудіндуст- 
рія», міськлікарні, артілі імені 40-річ- 
чя Жовтня та інші.

та XXI з'їзду

Успішно пройшли в районі конкур
си і змагання на кращого молодого 
виробничника. За два роки 265 моло
дим трудівникам району було при
своєно звання кращого по професії, 
вручено значки ЦК ВЛКСМ «Кращий 
виробничник». Велику роботу прове
дено комсомольськими організаціями 
району по підвищенню ефективності 
виробництва, навчанню молоді в ме
режі комсомольської політосвіти, ПІД
ГОТОВЦІ майбутніх воїнів до служби в 
Радянській Армії.

Разом з тим, підкреслювалося в до
повіді, в роботі районної комсомоль
ської організації е ряд істотних недо
ліків. Так, в районі ще дуже мало 
комсомольсько-молодіжних виробни
чих колективів, а в первинних органі
заціях автопідпрнемства № 10037, 
комбінату громадського харчування, 
артілі імені Кунбишева та інших їх 
взагалі немає.

Викликає турботу погано поставлена ро
бота по залученню молоді до оволодіння 
технічними професіями, трудовлаштуван- 
ию молодих механізаторів. Зокрема, Э 
тридцяти двох дівчат, які в свій час закін
чили училище механізації, сьогодні меха
нізатором не працює жодна.

Недостатньо проводиться робота Й по 
профорієнтації школярів, в результаті чого 
дуже мала кількість випускників шкіл за
лишаються працювати в колгоспах.

З великою зацікавленістю прослуха
ли учасники пленуму виступи делега
та XVI з’їзду ВЛКСМ С. Манякіна, 
делегата XXI з’їзду ЛКСМ Т. Хо
менко.

В обговоренні доповіді ВИСТУПИЛИ 
член бюро МК ЛКСМУ В. Савченко, 
старша ' піонервожата Подорожнян- 
ської СШ П. Крутько, секретар комі
тету артілі імені Леніна М. Середа та 
інші, всього дванадцять осіб.

В роботі пленуму взяв участь сек
ретар Світловодського міськкому КП 
України В. Ф. Шелестенко, який ви
ступив з промовою.
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ІІаЧіїЛЕііиі; штабу «Комсомольського прожектера» пересувної механізованої коло
ні № 2 тресту «Кіровоградсільбуд» будівельний майстер Тетяна Лук’яннця — людина 
енергійна і принципова. Завдяки діяльності «КП» організація зекономила велику кіль
кість фарби, оліфи та інших будівельних матеріалів.

НЕ МАЙСТРИ
ПО 
дитячих 
КОЛЯСКАХ

<ії НЕ СКАЖУ, іцо скрізь нас зустрі- 
*-■- чають надто вже сердечно. Люди 
роблять діло, а в кожній справі можли
ві помилки. Тому слюсар Петро Щед
рій тиснув нам руки стримано. Мовляв, 
перевіряйте, хлопці, вам доручено, та 
тільки чи розберетесь в цьому складно
му господарстві, локомотив — це не ди
тяча коляска.

Та це було передбачено ще тоді, коли 
формувався наш ^Комсомольський про
жектор». Я — за фахом слюсар, мій за
ступник, Станіслав Сайко, — теж. А ще 
до нашого «КП» ввійшли машиніст Ана
толій Ківерник, старший інженер депо 
Михайло Гращенков, слюсар Володимир 
Турлюн та інші. Всі ми маємо справу з 
металом, механізмами, тому розбирає
мось не лише в дитячих колясках.

Цього разу мова йшла про ремонт 
електровозів. Наша рейдова відразу 
виявила недоліки тут. Перше, що впало 
у вічі, це незачищені контакти «ЕКГ-8» 
електропневматичного контактора жБК- 
50». Кожному, хто має справу з локомо
тивом, відомо, як це важливо.

Відразу ж — сигнал старшому майстру

Сторінка
для тих
і про тих,
хто світить

Комсомольським
прожектором“

пункту технічного огляду Борису Гера
симовичу Голубничому. І не просто так, 
а офіційно, на спеціальному бланку, де 
чорним по білому написано: «Орган 
«Комсомольського прожектора» локомо
тивного депо станції Знам’янка». А ниж
че вимога дати відповідь не пізніше, як 
через п’ять днів.

Здається, рейдова зробила цього разу спра
ву незначну, а електровоз швидше став до дії, 
більше буде перевезено народногосподарських 
вантажів.

Так, мабуть, у нашій справі і не може бути 
дрібниць. Капроновий цех виготовляв деталі на 
3—4 копійки дорожче собівартості. Чого варті 
ці гроші на великому підприємстві? А після 
сигналу «КП» виявилось, що держава еконо
мить на цьому сотні карбованців.

Зараз важко перерахувати всі рейди, де во
ни були проведені, всі виступи нашого «Ком
сомольського прожектора», та в цьому, ма
буть, і немає потреби. Скажу лише, що цього 
року їх було 22, що екномія електроенергії за 
один місяці, в комсомольсько-молодіжній коло
ні Миколи Тимофеева становила 4420 кіловат- 
годин, а в колоні Євгена Нестерюка — 4039 кі
ловат-годин

Д. ЛИВЕТЧУК, 
начальник штабу «Комсомольського 
прожектора» Знам'янського локомо
тивного депо.

ПРИ таких масштабах виробни
цтва. які ми маємо тепер, на

віть частки процента браку, неви
правданих відходів обертаються ве
ликими втратами. Ленінський ло
зунг економії, з особливою гостро
тою підкреслений в Листі ЦК на
шої партії, УРЯДУ, ВЦРПС і ЦК 
комсомолу, знайшов палкий діловий 
відгук у широких колах молоді, 
підтриманий робітниками, колгосп
никами, інтелігенцією».

Ці слова Генерального секретаря 
ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, сказані 
на XVI з’їзді ВЛКСМ, згадалися, 
коли я знайомився з роботою «Ком
сомольського прожектора» пересув
ної механізованої колони Л» 2 в 
місті Знам’янці. Ось перше, з чим 
довелося зіткнутися: «Колерна май
стерня не діяла. Матеріали для 
бригад готувалися вручну. Після 
сигналу «КП» майстерня відремон
тована і вже. за допомогою меха
нізмів дала 4062 кілограма шпаклів
ки, 5818 кілограмів масляної фар
би та Інших потрібних будівництву 
матеріалів. Нині в бригади безпере
бійно йде шпаклівка, фарба, ему.зь. 
сія, замазка». Підпис: «Штаб 
«КП».

Штаб «КП». Хто вони? Яка роль 
цих юнаків І дівчат на виробництві? 
Перш, ніж познайомитись з ними, 
розговорилися з секретарями пар
тійної та комсомольської організа-

цій Г. В. Олійником | Михайлом 
Грншиннм.

Г. В. ОЛІЙНИК: 1 начальник
штабу майстер Таня Лук’яннця, І 
члени штабу токар Віктор Михайло
вич, бригадир штукатурів Ліда 
Дмнтренко, штукатур Валя Оно- 
іценко I Інші «прожектористи» —

«КП» па ПМК-2 діє принципово, із 
знанням справи, бо входять до ньо
го спеціалістн-будівельники, комсо
мольці і молоді комуністи .

Ось приклад. Будівельний май
данчик засмічений, відсутні ящики 
для розчину, внаслідок чого оулн 
великі втрати його. Блискавка «КП»

НАВІТЬ ШТКИРОЦЕНТА
перш за все, кращі наші виробнич
ники, МОЛОДІ люди високої внутріш
ньої культури. Досить сказати, що 
бригада ЛІди Дмитренко своє зав
дання «а об'єкті виконала нещо
давно на триста процентів

МИХАЙЛО ГРИШИН: Мн з «про
жектористами» детально ознайоми
лися з Листом ЦК КПРС. нашого 
уряду. ВЦРПС І ЦК комсомолу, з 
матеріалами XVI комсомольського 
з’їзду. Отже, всі добре знають свої 
права і обов’язки, вміло викорис
товують їх.

В цьому неважко було перекона
тися. Варто лише додати, що штаб

нагадала майстрові цього об’єкту 
Г. Я. Антропову про безладдя на 
будівельному майданчику. Терито
рію було розчищено, ящики зрооле. 
но, втрати розчину припинилися.

Хотілося прослідкувати за «тех
нологією» цього процесу, як опера
тивно все було зроблено.

— До цього рейду ми підключили 
художника Миколу Слебезіока, 
який, до речі, і фотографує, — роз
повідає Михайло Гришин. — Сиг
нал «КП» негайно направили на 
розслідування в партійне бюро і 
адміністрації. Про стан справ на

..г^дваяаі

Заступник начальники штабу «Комсомольського прожектора» (зліва) слюсар Ста
ніслав Сайко, секретар комітету комсомолу Знам'янського локомотивного депо Ста
ніслав Антоненко і член штабу «Комсомольського прожектора» машиніст електровоза 
Анатолій Ківерник за випуском чергового номера «Комсомольського прожектора».

Фото В. КОВПАКА.

____——-------- -----------------—----------------------------------------

Біля »Комсомольського прожектора» пересувної механізо
ваної калоші № 2 тресту «Кіровоградсільбуд» зупиняються 
робітники, інженерно-технічні працівники, чутії голоси:

— Молодці »прожектористи». Вчасно підмітили..
»Прожектор» в ПМК-2 став справді бойовим органом ком

сомольської організації, Жодна хиба, жодна безгосподар
ність не залишається тут непоміченою.

Фото В. КОВПАКА.

об'єкті майстра Антропова слухали 
партійні збори.

Здається, все просто. Але, щоб 
досягти такої оперативності, загоно
ві молодих дозорців потрібно було, 
перш за все, завоювати авторитет, 
довести керівництву, що претензії 
«прожектористів» небезпідставні, 

що ліквідація вияв
лених недоліків дала 
«начну економію бу
дівельних матеріалів. 

Можливо, зараз 
важко в карбованцях 
чи кубометрах під
рахувати цю еконо
мію, але, напевне, 
цифра була б значна. 
Згадувалося л н ш е 
«іро один рейд, про

зберігання розчину. Але ж їх було 
чимало, і більшість — по викори
станню механізмів, зберіганню бу
дівельних матеріалів.

Цегла з самоскидів розвантажу
валась просто на купу, билася, ви
никали значні відходи її. Гіпсоплн- 
ти і шлак там лежали купою, «про
жектористи» помітили цс і вже на
ступного дня блискавка вимагала: 
«Виконроб тов. О. О. Сергеев! Ко
ли ви наведете лад на території 
будівництва?».

Фото, вміщені в «блискавці», під-

гверджувалн дійсний стан речей на 
будівельному майданчику.

До речі, про саме оформлення 
газети «Комсомольського прожекто
ра». Один номер на інший не схо
жий. Якщо сьогодні йде, скажімо, 
фоторепортаж, то назавтра буде 
фотооповідання. інколи дозорці обі
цяють оповідання з продовженням, 
якого винні намагаються не чекати.

Мабуть, розповідь про загін -юних 
дозорців з ПМК-2 буде неповною 
якщо не згадати ще про один бік їх 
діяльності. Справа в тому, що воин 
не обмежуються лише функціями 
контролюючими, а й виступають 
пропагандистами передових методів 
на будівництві, організаторами со
ціалістичного змагання серед мо
лоді.

«Навіть частки процента браку, 
невиправданих відходів...» Комсо- 
’Ольці-будівельннкн роботу свою 
організовують так, щоб була вико
ристана кожна цеглина, кожен кіло
грам розчину. І це їм вдається, бо 
«прожектористи» — народ енергій
ний І принциповий, бп ВОНИ добре 
розуміють вагу поставлених перед 
ними завдань.’

В. ШАРІЙ.
м. Знам’янка.

ПАМ’ЯТАЮ, то було навесні цього ро
ку. З полів дзюркотливо збігали пер

ші струмки, звільняючи з-під снігу чор
нозем. Гарна у нас земля, родюча, тіль
ки рук до неї треба та хисту. А у вели
кому господарстві трапляється, що не 
все углядиш, не до всього вчасно дійдуть 
руки. 1 в цьому треба допомогти прав
лінню та партійній організації.

— Почнемо, — сказав начальник шта
бу «Комсомольського прожектора» Гри
горій Косянчук.

В комітеті комсомолу зібралися «прожекто
ристи» — заступник бригадира першого від
ділку Віктор Хміль, завідуюча клубом Аня 
Чуканова, водій Анатолій ЗІиоватннй, медпра
цівник Ніна Хнрса та Інші. Одним словом, всі 
ті, хто може розібратися в усіх галузях сіль
ського господарства, хто оформить газету, про
слідкує за чистотою на фермі і так далі.

Складали план роботи «Комсомоль
ського прожектора» на весняно-літній 
період. Кожен вносив якусь пропозицію, 
але найголовнішим питанням (і всі це 
розуміли) була підготовка техніки до 
весняної сівби.

В рейд вийшли дружно, разом з стар
шими товаришами. З тракторами був, як 
кажуть, повний порядок, а от сівалки 
ще вимагали дрібного ремонту, доводки.

Про все це розповіла наша стіннівка і 
а п’ятиденний строк всі сівалки підготу
вали до виходу в поле.

Я рада сповістити, що наш «КП» під
тримує і правління колгоспу, і партійна

„ТО БУЛО
НАВЕСНІ../“
організація. Бо все. що ми робимо, лише 
на користь господарству. На пас не об
ражаються навіть ті, кого ми критикує
мо. А, може, н ображаються, але розу
міють, що ми допомагаємо їм виправити 
недоліки.

Так було і з завідуючою фермою Вірою 
Степанівною Капустіною. Наша рейдова 
перевіряла ферм) на чистоту, і зокрема 
на чистоту молока Воно виявилося не
кондиційним. Про
це після сигналу 
«КП» йшла бесіда 
па правлінні кол
госпу. Нині стано
вище виправлено.

Зараз зашуміли, 
заврунились поля. 
Через деякий час 
почнуться жнива.
Вже зараз наші «прожектористи» пере
віряють техніку, готують матеріал для 
правління колгоспу. Гадаємо, що члени 
штабу «КП» допоможуть вчасно підго
тувати техніку до жнив.

М. РЯБЧЕНКО,
секретар комітету комсомолу кол
госпу «Правда»/

Знам’янськин район. У



“Молодий комунар0
—» СТОр

ЗО червня 1070 року
А "ТУЛЬСЬКЕ сільське про- 
t>vE*9?'nn0’-Te!£g'."He
?снує 2о років. Відразу Ж пісія 
ТОГО, ЯК ЗВІЛЬНИЛИ Устннівщ, ™ 
від ,н>мецько.фаШіІстськ;,ВЩ'*^ 
арбчиків. постало питання про

ЙтТ7ів-маші1ністів - 
Зобб Майже в кожному райо- 
ки ІііггпГ праці<^оть випускни
ки Іпгульського СПТУ № 4. це 
Сітьсі ґлгпЩуі0ТЬ *исокі врожаї 
сільськогосподарських культур

ЙДІТЬ до ТЕХНІКИ
підготовку механізаторських 
кадрів. Було важко. Не виста
чало техніки, учбових аудито
рій, наочних посібників, ’ інже
нерно-технічного персоналу Та 
все це позаду. За 25 років учпли- 
^,"!.ДГОТ>?ало 3926 кваліфіко- 
ваших робітників для колгос
пів за радгоспів Кіровоградщи- 
ни- З них: водіїв _ 50, ком- 
^‘пТР1В ~ 279’ механізаторів 
і ва ри н ннцькнх ферм _  зі

‘ д?55иваі?ться х°роших показ
ників у підвищенні продуктив
ності тваринництва.

За добрі успіхи в роботі ряд 
випускників училища нагород
жено урядовими нагородами. 
Серед них — механізатор рад- 
і ослу «Інгульськнк» Анатолій 
Муратов. Він має орден Трудо
вого Червоного Прапора.

Багато випускників продов-

жують навчання заочно 
нікумах і вузйх.

Училище має своє 
господарство з площею 
420 гектарів, є 
Прибуток за 1969 рік становить 
82909 карбованців. Ці кошти 
витрачаються на розширення 
матеріально-технічної бази учи
лища, на поліпшення навчаль
но-виховної роботи та куль
турно-побутових умов учнів.

В училищі є лазня, типова 
їдальня, гуртожиток па 50 
місць, а ще будується гурто
житок на 200 місць. Учні мо
жуть добре працювати над під
ручниками в класах з діапро- 
екториими установками, а два 
класи кінофіковані.

Машинно - тракторний парк 
училища налічує 12 тракторів 
«Т-74», 3 трактори «Т-38», 7
тракторів «МТЗ-5ЛС», 2 трак-

в тех-

учбове 
землі 

свиноферма.

трри «МТЗ-50», 3 трактору 
«Т-40», 3 трактори «ДТ-20», 6 
зернових комбайни «СК-4», 
спецкомбайнн та багато іншої 
сільськогосподарської техніки, 
необхідної для підготовки ме
ханізаторів.

Велика увага приділяється 
позакласній роботі. У пас є 
бібліотека, читальний та акто
вий зали. Працюють гуртки ху
дожньої самодіяльності та спор
тивні секції. Періодично прово
дяться зустрічі з учасниками 
громадянської та Великої Віт
чизняної воєн, з передовими 
механізаторами району.

Кожен юнак і дівчина має 
можливість паралельно з опа
нуванням професії навчатись 
в заочній загальноосвітній се
редній школі.

2 квітня 1969 року Ц1< КПРС 
і Ради Міністрів СРСР внда-

Ли спеціальну Постанову «Про 
заходи поліпшення підготовки 
кваліфікованих робітників в 

учбових закладах системи проф- 
тсхосвітії», Педколектіїн і весь 
обслуговуючий персонал У'Ш/Ш; 
ща прагнуть рішення партії і 
уряду перетворити в життя. 
Приклад самовідданої прані 
подають комуністи-викладачі 
В. П. Гресь, В.’Є. Подєнежний 
та інші.

Сьогодні я звертаюся до 
тих, хто закінчив школу і оби
рає дорогу в життя. Сміливіше 
йдіть до техніки, будьте про

довжувачами справи своїх бать
ків, чиї руки вирощують хліб. 
На вас чекають світлі класи 
нашого училища.

М. КАРПЕНКО, 
викладач Інгуль ського 
СПТУ № 4 Устнпівського 
район}'.

Б 0Л^,ТЬОМ н*шим землякам, старим більшовикам 
пощастило бачити і слухати Володимира Ілліча 

Леніна. Зокрема: Івану Васильовичу Вибрику, Миколі 
Веніам.новичу Дичкову, Іллі Даниловичу Демченку 
Іларюну Кириловичу Матусевичу, Григорію Іванози- 
чу Кочерещенку, Трифону Марковичу Гуляницькому 
Гоигооію Фрллплоиїм, ......... .......... "Григорію Федоровичу Журбинському та іншим.

А ось Якову Андрійо
вичу Стрижаку довелося 
навіть працювати під 
безпосереднім керівни
цтвом Ілліча. Солдат де
в’яностого кавалерійсь
кого полку Петроград
ського гарнізону Стри
жак належав до тієї сол
датської маси, яка під 
впливом більшовицької 
агітації пішла за Лені
ним. Яків у 1917 році 
поширює 
частинах 
тературу, 
газету «Солдатська прав
да», виконує ряд важли-

I вих завдань Петроградського комітету РСДРП. Слу
жить помічником, а згодом — комендантом Таврій- 

I ського палацу.
Коли у березні 1918 року із Петрограда в Москву 

І переїздив Радянський уряд на чолі з В. І. Леніним, 
Д охороняти урядові установи було доручено вірному 
у* солдатові революції нашому землякові Я. А. Стри- 

жану. Командуючий Московським військовим окру
зі гом наказом від 12 березня наказав йому викону

вати обов’язки коменданта Кремля. Це була вкрай 
■і відповідальна робота по охороні вождя пролета- 
I ріату, членів радянського уряду.

23 березня у його позпорядження прибули для 
І охорони Кремля бійці Першого латиського комуніс- 

її тичного загону, першого соціалістичного і робітничо- 
: селянського партизанського загону, тринадцята рота 
] другого кулеметного запасного полку. Під керівни- 
іі цтвом Якова Андрійовича готувались приміщення 

■ для Раднаркому, Всеросійського Центрального Вико- 
I навчого Комітету.

1 Стрижаку доручається організація охорони будин- 
' ків, в яких мешкали відповідальні працівники Цент- 
I рального Комітету, члени ВЦВК.

Треба було продумати все до дрібниць, зважити на всі
І обставини.адже то були суворі будні перших місяців моло

дої Радянської влади. Вірні бійці революції пильно стояли 
на варті охорони Московського Кремля, відчуваючи відпові
дальність і вияв високого довір’я.

; В архівних матеріалах Всеросійського Центрально
го Виконавчого Комітету зберігаються численні копії 
поезідчень, мандатів, виданих на ім я Я. А. Стрижака. 
Саме він був призначений комендантом п ятого і 
шостого Всеросійських з’їздів. І коли під час роботи 
V з’їзду виник заколот есерів, Стрижак вжив рішу
чих заходів, щоб придушити заколотників і створити 

^нормальні умови для продовження роботи з їзду.
Пізніше йому довелося служити з командуючим 

Південним фронтом Олександром Іллічем Єгоровим. 
Виконував обов’язки комісара-коменданта штабу 
фронту За роки громадянської війни з мандатом 
Революційно-військової Ради з’являвся Стрижак в 
Курську і Харкові, Симбірську і Воронеж., Києві . 
Ніжині виконуючи відповідальні бойові доручення. 

І Революційно-військова Рада . Південно-За^
Й^п^ суспільства, нагоро

дила Якова ‘Андрійовича
В кінці громадянської війни »того в “аР11лм иа.

«єни« Московського и'"сь\°Д°™ ЛР2ініст,,атнвно-господар- 
чальннко.м і військовим (ко” пР?1ІН>ваи пріІ Всеросійському 
ЇЇЇаліном^'внк^^і^роботу'по відбудові з^йнов?- 

Цк більшовицько, парти В- В. Куйбишев полум-яного
Скрізь, куди б не "Оскали ртія _>₽ виправ-

Ж™ дХ«Ж"7-гїїІ,.’»Л». ПОКЛОДС...... .. "6“-

‘напружена робота в роки і

тяжка хвороба — тиф, підірвали зД Р Леніна _ ■
ВІНПО..ЛЄР в РІК ^ХДдТяїь%е7.'е;гому РОЦІ 

^ГпНо»Х^ ажнот? 6ІЙЦ» е^^осаль- 

ську Калузької області. У '“6/ Р°г 
ГО земляка буе поставлении обел.ск

_ Я«;в Андрійович Стрижак народився^ аиркд 
■-■^7нааИ^роГеаг₽^инМіУ У сільському »узедубрані

краєзнавець. І

З НАШОГО КРАЮ

в армійських 
нелегальну лі' 
більшовицьку

ЗАПАМ'ЯТАЄТЬСЯ
НАДОВГО

РЕСПУБЛІКАНСЬКА ПЕРЕСУВНА
ЛЕНІНСЬКА КНИЖКОВА ВИСТАВКА ВІДКРИТА

Сотні любителів книги 
побували цими днями в 
актовому залі Кірово
градського педагогічного 
інституту імені О. С. 
Пушкіна де діє пере
сувна республіканська 
книжкова виставка, при
свячена 100-річчю з дня 
народження В І. Лені
на Тут представлені кра
щі видання останніх 
двох років тридцяти 
книжкових видавництв і 
редакційно - видавничих

відділів Комітету но пре
сі при РадГ Міністрів 
УРСР. які демонструва
лися на Міжнародній 
ювілейній книжковій ви
ставні в Москві.

Р> експозиції вистав
ки — суспільно-політич
на, технічна, наукова, 
художня, юнацька та ди
тяча література.

Увагу відвідувачів при
вертають перші томи 
Пі свого зібрання Творів 
В І Леніна в 55-ти то-

ма.\, вибрані Твори В. і 
Леніна в 3-х томах, ви
дання Політвидаву Ук
раїни «В. І. Ленін та ук
раїнський народ», «В. І. 
Ленін про Україну», ви
дання видавництва ЦК 
Л К С М У «М о л о д ь» 
«Юність Леніна», книги 
серії «Юність твоїх бать
ків».

Надовго затримуют ься 
відвідувачі біля серії 
книг «Ленінської гвардії 
бійці» Тут книги про 
соратників В І Леніна 
II. 11. Постишева. М. М 
Майорова. Г. І. Петров- 
ського.

Представлені на ви
ставці і твори наших 
земляків — «Вершники» 
та «Мир» 10. Яновського. 
«Ранок» 1.' Мпкитенка

З усіх питань, які ви
никають у відвідувачів, 
пояснення дає. сіарпіпм

:нструкюр відділу ІОІНЖ 
нових виставок Комітету 
но пресі при Раді Мі
ністрів УРСР Віра Яків
на Чайковська.

— На виставці демон
струється понад 500 ек
земплярів книг. Пере
важка більшість з них 
відзначена Дипломами 
І та II ступенів. ■ горо- 
пить вона

Особливо багато лю
бителів літератури відві
дують виставку зараз, е 
останні дні її роботи Ви 
••танка сподобалась Єди
не. чого ще бажают' 
відвідувачі, це — тут же. 
на місці, придбати иікаї"’ 
літературу.

10 .ПІВАНІIIІІКОВ.
На фото: перші ВІДПІДУВП 

чі виставки знайом тяться < 
експозицією

Фото 1 ВТОР А.

ТВІЙ РОВЕСНИК ЗА РУБЕЖЕМ

БАЦИЛИ
РЕВАНШИЗМУ

Добровеличківського ра

ЗАХІДНИЙ БЕРЛІН, в книжковому 
магазині па одній із центральних ву
лиць Західного Берліна я спостерігав, 
як лінія продавщиця з підкресленою 
ввічливістю обслуговувала покупців 
що закупляли у відділі шкільних по- 
сібників атласи. Закінчився напчальний 
рік і батьки поспішали забезпечити 
своїх дітей підручниками і а масами 
на повнії навчальний рік. Покупець 
платив вартість атласи, продавщиця 
дякувала з традиційно-ввічливою по
смішкою. і атлас на рік потрапляв п 
шкільний ранець юного Клауса аоо 
Клари.

Здавалось, нічого особливого: в кінці 
навчального року таку картину можна 
спостерігати в книжкових магазинах 
будь-якої країни. Але давайте пере
горнемо декілька посібників, які при
значені для школярів Західної Німеч
чини. На географічних картах атласа 
ми побачимо, ЩО частини радянської І

польської території називаються «східні 
області німецького рейху, які тимчасо
во знаходяться під іноземним керівни
цтвом». а столиця НДР І Західний 
Берлін, об’єднані в одне ціле, зведені 
в ранг «німецької столиці». Та й сама 
НДР на тому ж реваншистському жар
гоні називається не інакше як «серед
ньою Німеччиною, радянською окупа
ційною зоною». Рекорд І! подібному 
вигляді пропаганди реваншизму нале
жить місцевому видавництву «Георг 
Вестерман Ферлаг». На 168 сторінках 
світового атласа. випущеного ним не
задовго до 25-річчя розгрому фашист
ської Німсч інші, 33 разів повторюється 
термін «німецький рейх». Так йде тор
гівля вроздріб бацилами реваншизму, 
які покликані отруювати, починаючи з 
шкільної лави, свідомість Клауса. Кла
ри і їх ровесників.

За рекомендацією західіїойсрлінсько- 
го сенату (уряд Західного Берліна) в 
цьому році для учнів 5 і 6 класів з’яв
ляться нові підручники з суспільство- 
тнавства. В них є карта, яка нічим не 
відрізняється від шкільних атласів. Всі 
ті ж назви: «Східна Прусія», «Поме
ранія», «Радянська окупаційна зона» і 
інша термінологія недобйтих гітлерів
ців. В підручнику є й тс, чого немає 
в атласі видавництва «Георг Вестерман

Ферлаг». Підручник рекомендує піко- 
тирам такі, наприклад, вправи: «Позна
чати па карг! ті місця, де народились 
твої рідні, вигнані з батьківщини (авто
ри «рекомендації» мають па увазі те
риторію соціалістичних країн); «По
ставте у наших класних кімнатах
стенд з фотографіями, гербами і карта 
ми, які розповідають про області ні
мецького сходу»; «Збирайте папки з 
фотознімками Берліна, Німеччини. СІ- 
лезП. Померанії І Східної Прусії». 
Цей поширений в тутешніх школах під
ручник. виданий п Західній Німеччині

В Західному Берліні па порядку ден
ному стоїть питання про демократичну 
реформу шкільної освіти, Прогресивно 
настроєні вчителі, студентська молодь і 
''«І’‘‘Д°ва громадськість рішуче вима
гають не Тільки переглянуті! застарілу 
Реакційну систему шкільної справи, 
але й вилучити всі посібники I підруч
ники ЯКІ проповідують реваншизм і 
«итикомунізм. Навчання в школі не 
повинно Підкорятися агресивним цілям 
круппів. Несеній І посів, заявлянні ті. 
хідноберліпські демократи, ’ ‘

К. САВВ1Н, 
кореспондент ТАРС. 

Західний Берлін.



4 етор< »Молодий комунар“ ЗО червня 1970 року.

ПЕРШИЙ ПРИЗ
У «ЗОРІ»

Закінчився напружений навчальний рік. В 
розпалі канікули, В цей період особливо важ
ливо створити найкращі умови для активного 
відпочинку дітей.

Для тих, хто не відпочиває в піонерських та
борах, міськком комсомолу, міський комітет 
з фізкультури та спорту та міськжитлоуправ- 
ління проводять спартакіаду «Юність». В про
грамі спартакіади змагання з п’яти видів 
спорту: футбол, волейбол, баскетбол, бадмін
тон, настільний теніс.

Протягом трьох тижнів змагалися футболіс
ти. Більше тридцяти команд розігрували три 
призи: «Зміна» (для дітей 10 — 11 років), 
«Шкіряний м'яч» (для дітей 12 — 14 років) та 
«Надія» (для підлітків 15 — 17 років).

Володарями призу «Зміна» стали спортсме
ни команди «Зоря» (будинкоуправління № 3). 
Приз «Шкіряний м’яч» розіграли спортсмени 
команди ЖЕК № 7 — «Маяк» та «Юність». А 
приз «Надія» вибороли спортсмени команди 
«Юність» (ЖБВ-і).

Всього в змаганнях взяли участь близько 500 
юних футболістів.

Велику допомогу в організації змагань спар
такіади працівникам комітету з фізкультури та 
спорту надають викладачі технікумів, шкіл, 
інструктори виробничої гімнастики підпри
ємств, В першу чергу це М. Сабодаш (шко
ла № 8), І. Долюполов (школа № 34), М. Зап- 
левський (технікум сільськогосподарського ма
шинобудування), М. Кудрявцев (взуттєва 
фабрика).

SL л

НАРЕШТІ ПЕРЕМОГА

Р. КРЕНДЕЛЬ, 
інструктор міськкому по фіз
культурі та спорту.

м. Кіровоград.

ЧЕМПІОН мексіканської олім
піади фінський спортсмен 

Каарло Кангасніемі завоював 
золоту нагороду на першості 
Європи, що відбувається и 
угорському місті Сомбатхей, в 
сумі триборства серед атлсіів 
напів ніжної наги з результа
том 530 кілограмів.

Дебютант збірної СРСР

Більше місяця кіровоградські любителі футбола 
не бачили гри своєї команди «Зірка». За цей час 
вона провела п’ять матчів на чужих полях. Тільки 
в одному — проти полтавського «Будівельника» — 
добилася успіху, виграла з рахунком 2:1. В усіх 
інших — зазнала поразок.

1 ось цими днями кіровоградські футболісти 
після тривалої перерви провели гру вдома. Вони 
приймали чернівецьку «Буковину». Це досить 
сильна команда. Перед останнім туром вона зай
мала четверте місце в зоні.

Розчаровані невдачами своєї команди, багато її 
прихильників не прийшли на стадіон. І даремно. 
Той, хто побував на матчі, побачив цікаву гру. 
І це зрозуміло. Адже наші футболісти завжди 
проти сильного суперника діють наполегливіше, 
ніж проти слабкого. Крім того, вони прагнули 
реабілітувати себе перед прихильниками за чоти
ри поразки підряд.

Перевага господарів поля була очевидною. Во
на і принесла їм успіх. Гол, забитий Борисом Пет
ровим у першому таймі, вирішив долю зустрічі на 
користь «Зірки».

Матч між дублюючими складами цих команд, 
який відбувся напередодні, закінчився з рахунком 
2:0 на користь кіровоградців.

ВЛУЧНІ ПОСТРІЛИ 
ОЛЕКСАНДРІИЦІВ

В Кіровоградському стрі
лецькому клубі закінчилися 
змагання з стрільби серед уч
нів допризовного віку учбових 
закладів обласного управління 
профтехосвіти.

В особистому заліку пере
можцем став учень Олександ- 
рійського СПТУ № З С. Но
вак. Він вибив 95 очок з 190 
можливих.

В командному заліку перши
ми були спортсмени Олександ
рійського СПТУ № 3, другими 
— Бобрннецького СІНУ Ла З, 
третіми — Знам’л н с ь к о г о 
МПТУ № 3.

П. ШТАНДЕНКО, 
інспектор початкової 
військової підготов
ки обласного управ
ління профтехосвіти.

НАШІ ПРОФЕСІЇ СВІТОВИХ

подальша

Кандидатка

м. Новомиргород.

чотири то- 
Табунсць

G ТРВ1

Редактор 8. ПОГРІБНИЙ,

ГОСПОДАРІ — 
НАЙСИЛЬНІШІ

Закінчуеться навчальний рік. І у спортсменів Кір озоградськогс профіехучи- 
лита № 9 останні тренування.

На знімку; заняття з своїми вихованцями проводить Б. ТЕРТ1ІЛОВ .
Фото Ю. ЛІВАШНИКОВА.

ДРУГА ПРОГРАМА. 17.30— 
Світ соціалізму. (ЛІ). 18.00 — 
Телевісті. (К). 18.15 — Мульт
фільми. (К). 18.55 — «Пере
можці». (К).

Дороги життя... Вони, омріяні, не раз оживали в 
уяві юнака чи дівчини, котрі закінчують школу, і, 

самостій- 
доля, то-

отримавши атестат зрілості, вступають на 
ний шлях... Як складається твоя 
варишу випускник?

...Років з 
му Любов 
вперше несміливо пе
реступила поріг про
хідної Новомиргород- 
ського плодоконсерв
ного заводу. Позаду 
залишились роки на
вчання у середній 
школі, випускний бал 

напутніми побажання-з його щедрими радощами, добрими_ _ _____ __________
ми. Попереду — шлях у невідоме, але манливе майбутнє. 
«Як воно складеться? Чи зможу я далі вчитись, працюючи 
на заводі?» — хвилювало дівчину, особливо ж тоді, коли 
чула: «Коля поступив до інституту, а Валя чи Зіна вже 
в технікумі...».

Та сумніви Любові Табунець швидко розвіялись, жнття 
ввійшло в своє русло, коли дівчина влилась в робітничу сі
м’ю, навчилась переборювати труднощі, здобувати хоч і не
великі, але для неї такі вагомі трудові перемоги. А скільки 
сил та енергії прибавились після розмов з ветеранами заводу, 
зокрема комуністами. Запам’ятались слова директора заводу 
Івана Олексійовича Ігнатоза про робітничу професію, про 
чесгь заводської марки. Вміє комуніст Ігнатов запалити в 
серцях молодих робітників любов до заводу, до нелегкої пра
ці, вміє порадити, посіяти добрі згрна надії І сподівань, до
помогти в слушний час.

— Пройшло небагато часу, — пригадує Любов 
Табунець, — і я вже відчула себе повноправним чле
ном робітничого колективу. Захотілось працювати 
так, щоб якомога більше принести користі людям, 
заводові.

Не однією працею живе людина. Партійна органі
зація та дирекція заводу, комітет комсомолу роблять 
багато для того, щоб залучити молодих виробнични
ків до активного громадського життя, навчання, 
культурного дозвілля. Взяти хоча б ту ж Любов Та. 
бунець. Сьогодні вона одна з кращих робітниць за
воду, нагороджена ювілейною Почесною грамотою 
за успіхи, здобуті в змаганні на честь ЮО-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. Люба — член комсомоль
ського комітету, активістка. Навчається заочно на 
третьому курсі технологічного технікуму, стане май- 
стром-технологом.

Нинішній рік особливий у житті Любові Табунець: 
навесні її прийняли кандидатом у члени партії. Яке 
це велике щастя для комсомолки — стати комуніс
том у таку чудову весняну пору, коли всі трудящі 
світу радісно й урочисто святкували 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна. У дівчини ніби крила ви
росли. Прибавилось сил, енергії .завзяття. Вона що
разу перевиконує завдання, дбає про якість, відчуває, 
що її праця потрібна.

— Всі доручення Любов виконує старанно, як і належить 
комуністові, — розповідає секретар парторганізації заводу 
Єлизавета Йосипівна Татаринцева. — Зараз доручили їй бу
ти агітатором у цеху. Всюди Табунець встигає, в усьому по
дає добрий особистий приклад.

Зростання. Це слово, яке сьогодні характеризує таких, як 
Любов Табунець, молодих виробничників, котрі пішли з 
школи в заводські цехи, влилися в робітничу сім’ю.

Зараз в парторганізації заводу, крім Любові Табунець, є 
ще два кандидати у члени КПРС — секретар комітету ком- 
сомолуВалентнна Соко.тюк, яка працює автоклавннцею, і Зі- 
паїда Хлиніна — приймальниця продукції. Скоро закінчує
ться кандидатський стаж ЗінаТди Хлиніної. Це був для леї 
серйозний екзамен на політичну зрілість, витримку, вміння 
підкорити свої особисті інтереси громадським. ЗІиаїда заві
дує агітпунктом, вона ж — громадський розповсюджувач 
преси. В праці і громадських ділах гартуються молоді ви
робничники, крокуючи в перших лавах правофлангових п’я
тирічки.

Іван РОМАНЕНКО,

штангіст з Псрвоуральська Ва
силь Юлотов, набравши 

527,5 кг і встановивши повий 
світовий рекорд у поштовху — 
201 кгі — завоював срібну ме- 
даль. Иа третьому місці швед} 
Бу ІОханссеи з сумою 525 кг.

А Василь Алексеев, ставши 
чемпіоном Європи серед штан
гістів другої важкої ваги, 
встановив три нових світових 
рекорди. Він вижав 219,5 КГ, 
штовхнув 225,5 кг і в сумі три
борства набрав 612,5 кг. До 
свого попереднього світового 
рекорду в триборстві видатний 
радянський спортсмен додав 
ще 5 кг.

В місті Знам’янці відбули- 
змагання па першість 

області з волейбола серед 
юнаків та дівчат учбових 
закладів системи профтех- 
освіти. Перше місце серед 
юнаків здобули учні місце
вого техучилища № 2, дру
гими були юні спортсмени 
техучилища /й 8 з міста 
Олександрії, третіми — спорт
смени техучилища зв’язку 
№ і з Кіровограда.

Змагання серед дівчат за
кінчилися перемогою юних 
спортсменок Кіровоградсько
го профтехучилища № 2. На 
другому місці спортсменки 
Капітанівського профтехучи
лища № 10.

І. КОВАЛЕНКО, 
майстер виробничого 
навчання Знам’ян-.£ 2 
ського профтехучи- * І 
лища № 2. .1

ТТ" -"-1 * * *" 11 ■•'-'Ч1' '■ 1 АЖ—ШкДі

£ ПОКАЗУЄ КІРОВОГРАД 
СЕРЕДА, 1 ЛИПНЯ. ПЕР

ША ПРОГРАМА. 10.05 — Но
вини. (М). 10.15 — Для школя
рів. «Дзвени, наша пісне». 
(Львів) 10.40 — Кольорове те
лебачення. 3. Чернишова — 
«Гімн, якого не було». Телеві
зійний музичний спектакль. 
(М). 12.00 — «Секрет рецепта». 
(Таллін). 12.30—Телевісті. (К). 
12.40 — «На початку віку». 
Художній фільм. (К). 15.55 — 
Програма передач. (Кірово
град). 16.00 — «Чарівник сма
рагдового міста». Телефільм. 
1 серія. (Кіровоград). 17.05 — 
Для вас, вступники. (Кірово
град). 17.20 — «На шкільних 
широтах». (К). 17.40 — Теле
вісті. (К). 18.05 — «Підки
дьок». Художній фільм. (ЛІ). 
19.15 — Виступ політичного ог
лядача Всесоюзного радіо і те
лебачення В. Зоріиа. (М). 
19.30 — Кольорове телебачен
ня. Чемпіонат СРСР з футбо
ла. ЦСКА — «Спартак». (М). 
В перерві і по закінченні —■ 
програма «Час», (М). 21.80— 
Телеальманах «Черемош». 
(Чернівці). 22.55 — Концерт З

творів молдавських композито
рів. (Кишинів), 23.25 — Телс- 
вісті, (К).

ЧЕТВЕР, 2 ЛИПНЯ. ПЕР
ША ПРОГРАМА. 10.05 - Но
вини. (М), 10.15 — Українське 
кольорове телебачення. (К). 
11.05 — Кольорове телебачен
ня. «Квиток у дитинство». 
Фільм-концерт. 11.45 — Для 
дітей. «У світі тварин», (ЛІ). 
12.45 — Телевісті. (К). 12.55 — 
О. С. Пушкін — «Панночка- 
селянка». Фільм-спектакль. 
(К). 17.00 — IV Всесоюзний
зліт піонерів. (Ленінград). 
17.30 — Наші оголошення. (Кі
ровоград). 17.35 — «Чарівник 
смаоагдового міста». Теле
фільм. II серія. (Кіровоград), 
18.40 — «Ділова розмова», (Кі
ровоград). 19.05 — Телефільм. 
(Кіровоград). 19.15 — Програ
ма «Час». (ЛІ). 19.30 — Кольо
рове телебачення. Чемпіонат 
СРСР з футбола. «Динамо» 
(М). — «Динамо» (К). В пе
рерві — телевісті. 21.15 — Кон
церт лауреатів IV Міжнарод
ного конкурсу Імені Чайков- 
ського. 22.00 — Зустріч з май-

страми сцени. Народна ар
тистка СРСР А. Тарасова. (Л1). 
23.00 — Змагання з легкої ат
летики па приз братів Зна- 
»енських. (К), 24.00 — Тс.тсвіс
ті. (К).

Кіровоградський обком ЛКСМУ глибоко сумує 8 
приводу передчасної смерті члена обкому партії, пер
шого секретаря Ульяновського райкому КП України

ЛЕТИ Григорія Панасовича
і висловлює глибоке співчуття сім'ї, рідним та 

близьким покійного.
.......................... 111 —>1

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ШТАБ ВСЕСОЮЗНОЇ УДАРНОЇ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ БУДОВИ ЗАПРОШУЄ 

ВАС НА РОБОТУ В ІРКУТСЬКУ ОБЛАСТЬ В УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «АН- 
ГАРБУД».

Потрібні: робітники всіх будівельних спеціальностей, а також без спеціаль
ності (її можне набути протягом трьох місяців). Оплата праці відрядно-пре
міальна. Виплачується поясний коефіцієнт 40 процентів 1 40 процентів за роз’їз
ний характер роботи.

Щорічно — безплатний квиток до місця відпустки,

Проїзд до місця роботи за рахунок будови.

ПО ВСІХ ПИТАННЯХ ЗВЕРТАТИСЯ В ОБКОМИ, РАЙКОМИ І МІСЬК
КОМИ КОМСОМОЛУ.

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВА «АНГАРБУД».

київський технікум транспортного 
БУДІВНИЦТВА

оголошує прийом

тих, що закінчили неповну се
редню школу, та юнаків, що 
закінчили повну середню школу.

Технікум готує: техніків-бу- 
дівсльїінків залізниць, мостів, 
тунелів та техніків-мехаиіків бу
дівельних машин.

Технікум забезпечує гуртожит
ком; стипендія на загальних під
ставах.

Адреса: м. Київ, вул. Він
ницька. 4. Телефон: 76-33-72.

їхати тролейбусами 8 або 9 до 
зупинки «Рнбкомбіиат».

ДИРЕКЦІЯ.

W Наша адреса і телефони
м. Кіровоград, вул. Луначарського, 36. 

Телефони; відповідального секретаря — 2-45-35, 
відділу військово-патріотичного виховання І спор

ту « 2-45-35, решти відділів — 2-45-36.

•МОЛОДОЙ КОММУНАР» - оргав Кировабаде меге 
обмив ЛКСМУ, ?< Кировоград,

Друкарня їм, Г. М. Димитрова, обласного управління 

по пресі, м. Кіровоград, вул. Глінкн, 2.
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ОДЕСЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
ІНСТИТУТ ХОЛОДИЛЬНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІоголошує приполі студентів
па 1-й курс таких факультетів:
ФАКУЛЬТЕТ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН. Готує інженерів, 

механіків по спеціальності — холодильні і компресорні ма. 
шипи і установки із спеціалізацією по помірному холоду.

ФАКУЛЬТЕТ ГЛИБОКОГО ХОЛОДУ І КРИОГЕННОІ ТЕХ. 
ІНКИ. Готує інженерів-механіків по спеціальності — хол о» 
дильні 1 компресорні машини і установки з такими спепіалі. 
з а ці ями:

п) машини і установки глибокого холоду;
б) криогенпа техніка;
в) компресорні машини і установки.
ТЕПЛОФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. Готує іпжеперів-тепло- 

фізиків по спеціальності теплофізика і Інжеиерів-тепаощіеп. 
гетикіп

Заяви з додатком документів подаються и приймальну , 
місію інституту на ім’я ректора з зазначенням факультет 
спеціальності з 20 червня по Зі липня.

За довідками про вступ до інституту звертатися в прнл- 
мальну комісію на пдресу; м. Одеса. ГСП-387, вул. П. Вел», 
кого, 1/3. Телефон: 3-90-01.

РЕКТОРАТ.
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