
АДРЕСИ
ТРУДОВОГО 
СЕМЕСТРУ

У вищих і середніх спеціальних навчальних за
кладах республіки закінчується підготовка до 
третього, трудового семестру. Незабаром засту
котять по рейках поїзди, везучи майбутніх інже
нерів, агрономів, лікарів, філологів на найважли
віші будови десятої п’ятирічки. Про те, яким бу
де для них нинішнє робоче літо, які адреси чека
ють молодих ентузіастів, кореспондентові РАТАУ 
розповідає заступник командира республікан
ського штабу студентських будівельних загоніо 
Віктор Рожнов.
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в СЬОГОДНІШНЬОМУ 
НОМЕРІ МИ ПОВЕРТАЄМО
СЯ ДО КОЛЕКТИВІВ, СО
ЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАН
НЯ ЯКИХ ГАЗЕТА ДРУКУ
ВАЛА В КІНЦІ МИНУЛОГО 

І НА ПОЧАТКУ ЦЬОГО 
РОКУ.

ЯК ВИКОНУЮТЬСЯ ЦІ 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ! ЯКІ СКЛА
ДОВІ УСПІХУ І ПРИЧИНИ 
ВІДСТАВАННЯ!

переклик

Висока оцінка, що її 
дістали студентські бу
дівельні загони у Звітній 
доповіді XXV з’їздові 
КПРС, з якою виступив 
Генеральний секретар 
ЦК товариш Л. І. Бреж
нєв, нагородження ве
ликої групи вузівської 
молоді орденами і ме
далями за вклад у роз
виток народного госпо
дарства зобов’язують, 
працювати ще краще. 
Літня праця студентства 
тому й дістала назву 
«третій семестр», що 
вона продовжує, тільки 
іншими засобами, вихов
ний процес у навчальних 
закладах. Наш принцип: 
виробництво — школа 
виховання.

Цього літа форму з 
емблемою Всесоюзного 
студентського будівель
ного загону імені XXV 
з'їзду КПРС надінуть 98 
тисяч посланців вузів і 
технікумів України. В 
першому році десятої 
п’ятирічки вони зобо
в’язалися освоїти 250 
мільйонів карбованців, 
попрацювати на будів
ництві більш як 6 тисяч 
об’єктів, переважно в 
сільській місцевості. За 
традицією наші «десан
ти» висадяться в Казах
стані, Калмикії, Тюмен
ській і Магаданській об
ластях. Сотні юнаків і 
дівчат візь/луть участь у 
прокладанні Байкало- 
Амурської магістралі, в 
освоєнні земель Нечор
ноземної зони РРФСР. 
Майже 80 тисяч бійців 
будівельних загонів бу
дуть трудитись на тери
торії України. Тх чекає 
робота в колгоспах і 
радгоспах, на споруд
женні Каховської зрошу
вальної системи, Чор
нобильської атомної 
електростанції, каналу 
Дніпро — Донбас, шахт 
Донецького вугільного 
басейну...

ІМЕНА СПАРТАКІВЦІВ
У „КНИЗІ ПОШАНИ“

За мужність і відвагу у боротьбі проти німець
ко-фашистських загарбників у роки Великої Віт
чизняної війни до «Книги пошани» ЦІ< ВЛКСМ 
занесені імена членів підпільної комсомольської 
організації «Спартак», яка діяла в селі Краспо- 
гіриі Головапівського району.

В дні святкування 31-ї річниці Перемоги пер
ший секретар обкому комсомолу О. О. Скічко 
вручив сг.аргаківцям Г. А. Везвер.хньому, К. А.

, Дабіжі, 1. А. Дабіжі, II. В. Самчишинін та 
В. Р. Ін.ховському посвідчення і знаки про зане
сення ї.х до «Книги пошани» Ц1\ ВЛКСМ.

Документи на ім'я загиблих патріотів передані 
до музею «Спартака».

Формуємо загони з 
урахуванням характеру 
навчання, щоб молодь 
закріплювала на практи
ці набуті знання. Змо
жуть докласти своїх сил 
до справжнього діла 
майбутні спеціалісти най
різноманітнішого профі
лю. Вихованці сільсько
господарських вузів, на
приклад, поповнять ря
ди механізаторів. По
над 40 тисяч чоловік 
займуться збиранням 
зернових, овочів, фрук
тів, візьмуть участь у бу
дівництві елеваторів, 
тваринницьких комп
лексів.

Широку підтрим
ку дістала ініціатива 
майбутніх спеціалістів з 
Одеського інженерно- 
будівельного інституту, 
які кинули клич: «Об’єк
там студентського будів
ництва — комсомоль
ський знак якості».

Є ще одна сторона ді
яльності комсомольців, 
яка стає дедалі важли
вішою і відчутнішою. Це 
ідейно-виховна і куль
турно-масова робота се
ред населення в райо
нах новобудов. Лекції і 
концерти художньої са
модіяльності, організа
ція піонерських таборів- 
супутників, шефство над 
сільською школою, вихо
вання «важких» підліт
ків, розвиток масового 
спорту, створення кон
сультаційних пунктів 
для абітурієнтів — ось 
далеко не повний пере
лік питань, якими мають 
займатися молоді енту
зіасти цього літа. Неділь
ники, суботники, висту
пи агітколективів будуть 
присвячені 60-річчю Ве
ликого Жовтня, XI Все
світньому фестивалю
молоді і студентів.

Учасники трудового 
семестру сповнені ріши
мості виправдати вияв
лене їм довір’я.

Ціна 2 коп.

ПОЧАВСЯ ОГЛЯД РОБОТИ 
комсомольських' 
ОРГАНІЗАЦІЙ 
ПО ВИКОНАННЮ РІШЕНЬ

Таке не забувається: в дні XXV З’ЇЗДУ КПРС 
роботи найвищого фору
му комуністів країни на 

заводі «Червона зірка» відбувся при
людний захист соціалістичних зобов’я
зань. Того дня формувальники комсо
мольсько-молодіжної бригади Олек
сандра Даценка довели спеціалістам, 
керівникам, усьому багатотисячному 
колективу підприємства, що річне зав
дання в нормогодинах на 1976-й вони 
зможуть виконати достроково, до 59-ї 
річниці Великого Жовтня. І в одному з 
пунктів зустрічного хлопці записали: 
«Здавати продукцію з першого пред’яв
лення».

Тоді ж, на старті десятої п’ятирічки, 
вся молодь Кіровоградщини, вислов
люючи своє прагнення втілити в життя 
накреслення XXV з’їзду партії, прийня
ла напружені плани, підвищені соціаліс
тичні зобов’язання, вирішила розгорну
ти боротьбу за впровадження у вироб
ництво досягнень науки і техніки, пере
дового досвіду, за відмінну якість ро
боти. Оголосивши патріотичні почини 
кращих комсомольсько-молодіжних ко
лективів, сьогодні ми розповідаємо про 
перші підсумки виконання соціалістич
них зобов’язань. Не розійшлися слова з 
ділом у членів бригади Олександра Да
ценка, у механізаторів колгоспу «Роди
на» Ульяновського району, у багатьох 
інших молодих виробничників. Як свід
чить аналіз стану справ на місцях, успі-

хів у праці добиваються, передовсім, у 
тих виробничих колективах, де комітети 
комсомолу забезпечують високу діє
вість трудового суперництва, спрямову
ють його розвиток на формування у 
юнаків і дівчат комуністичного ставлен
ня до праці, утвердження високої сві
домості, глибокого розуміння завдань 
комунІсіичного будівництва, почуття 
особистої відповідальності за втілення 
їх у життя. Згадаймо: В. 1. Ленін під
креслював, що змагання необхідне 
для «неухильного підвищення організо
ваності, дисципліни, продуктивності пра
ці, для переходу до вищої техніки, для 
економії праці й продуктів, для посту
пового скорочення робочого дня...». Са
ма природа соціалістичного змагання 
вимагає свідомого руху вперед до вищої 
продуктивності праці. А такий рух, як 
відомо, неможливий без суспільного ін
тересу, без підвищення кваліфікації, тех
нічної культури, творчості, сумлінності 
та ініціативи в роботі.

Взяв зобов’язання — виконай! — та
кий твій моральний обов’язок перед ко
лективом, перед суспільством. У цьо
му — твоя участь у здійсненні еконо
мічної політики партії, в русі «П’ятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і твор
чість молодих!», у боротьбі за виконан
ня історичних накреслень XXV з’їзду 
ленінської партії.

готовнос-

(Див. 2-3 стор.)

(Закінчення на 3-й стор.).

центнера 
цукрових

бригадах — ЗО
25 гусеничних 
Обговоривши

ПРИКМЕТИ ВЕСНИ

(скільки служити

Комсомольсько - мо
лодіжна тракторна брига
да зобов’язується в пер
шому році десятої п'яти
річки одержати: озимої 
пшениці — по 50 центне
рів на площі 650 гектарів, 
кукурудзи на зерно — по 
70 центнерів на площі 
1000 гектарів, цукрових бу
ряків — по 500 центнерів 
на площі 1250 гектарів».

(Із соціалістичних 
зобов’язань).

ДОГОВІР

ЗМАГАННЯ
Щойно гру«комсорги КОМСО

МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖНИХ трактор
них бригад А. ГОРЛОВИЙ 
В. СЕІІДЗІОК підписали 
говір на змагання за ог 
ефективне викорисіаиня 
ськогосподарської техніки.

Фото ІО. ЛІ ВАШ НИКОВА.

КОЛЕКТИВИ КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖ
НИХ ТРАКТОРНИХ 
БРИГАД КОЛГОСПІВ 
ІМЕНІ БАТУТІ НА КІРО- . 
ВОГРАДСЬКОГО ТА і 
ІМЕНІ КІРОВА БОБРИ-’ 
ІІЕЦЬКОГО РАЙОНІВ, 
ПІДТРИМАВШИ ІНІЦІА
ТИВУ МОЛОДИХ МЕ
ХАНІЗАТОРІВ КОЛГОС
ПІВ ІМЕНІ КАЛ ІНША 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 
РАЙОНУ, ІМЕНІ ШЕВ
ЧЕНКА ПОВОУКРАШ- 
СЬКОГО ТА КОЛГОСПУ 
«РОДИНА» УЛЬЯНОВ
СЬКОГО РАЙОНІВ, УК- ; 
ЛАЛИ МІЖ СОБОЮ ДО- < 
ГОВІР НА СОЦІАЛІС
ТИЧНЕ ЗМАГАННЯ ЗА• 
ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИ
СТАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАР
СЬКОЇ ТЕХНІКИ І ПО
ДОВЖЕННЯ СТРОКУ її 
СЛУЖБИ

«Механізатори комсомольсько-молодіжної, трак
торної бригади колгоспу «Родина» Ульяновського 
району Кіровоградської області палко вітають 
делегатів XXV з’їзду КПРС і з радістю доповіда
ють, що завдання дев’ятої п’ятирічки успішно 
виконано. В середньому за п’ятирічку зібрано по 
47,8 центнера озимої пшениці, по 46,5 
кукурудзи па зерно, по 284 центнери 
буряків з кожного гектара.

Ми полагодили і поставили на лінійку
ті всю сільськогосподарську техніку. До дня від
криття XXV з’їзду КПРС 80 процентів механіза
торів матимуть перший і другий класи. Бригада 
цілком готова до весняної сівби першого року 
десятої п'ятирічки».

Це рядки з телеграми, яку надіслали на ад
ресу партійного форуму члени комсомольсько- 
молодіжної тракторної бригади, очолюваної 
молодим комуністом Аиатолієм Харкавнм.

«Тепер, у міру того, як 
зміцнюється матеріально- 
технічна база сільського 
господарства, — говорив, 
виступаючи із Звітною 
доповіддю Центрального 
Комітету КПРС XXV з’їз
дові Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Ге
неральний секретар ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєв, — 
на весь зріст постає зав
дання підвищити його 
ефективність, поліпшити 
всі якісні показники». Ці 
слова особливо стосую
ться нас, молодих хлібо
робів І ми зробимо все, 
щоб втілити в життя на
каз партії.

У наших 
колісних і 
тракторів.
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ЗОБОВ’ЯЗЙННЯ
«На 100 гектарах виростимо і 

зберемо по 105 центнерів кукуруд
зи в зерні».

(Із соціалістичних зобов’язань 
комсомольсько-молодіжної лан
ки колгоспу імені Леніна Ново- 
архангельського району на 197В 
рік).

I I ! ! S I К!
Про нинішній урожай, виконання 

взятих соціалістичних зобов’язань 
ми почали дбати ще з минулого ро
ку. Рано підняли зяб. Під оранку 
внесли фосфорні добрива. Старан
но підготовлений грунт дав змогу 
нагромадити протягом осені і зими 
достатню кількість вологи. Щоб не 
допустити її втрат, ми при першій 
же нагоді прозели боронування у

два сліди. Незадовго до сівби, коли 
бур’яни були в стадії білої ниточки, 
пустили культиватори. Грунт спушу
вали на глибину Ю—12 сантиметра. 
Другу культивацію робили безпосе
редньо перед сівбою на глибину 
загортання насіння.

Розуміючи, що якість сівби зале
жить перш за все від механіза.ора, 
члени ланки прагнули творчо пі
дійти до цього. Розробили < Пам ят- 
ки механізаторові при сівбі куку
рудзи на зерно, на силос», у яких

Убутні* Робіт' «х 
визнали план еИ ланки ста
-роте^у. коя<7ся 3 нам ятками. 
ранно ознайомив - а агре
Площу! в 100 ^ктар Д)ЯЛИ

ших Пов'язань, я вНІСТЬ праці на 
підаицнти прое тепер порівня- 
6~7 гроцентів. оМ зона зросла
но з минулим Р завдяки добре
на 6,7 (іроцеита* М________ ________ _
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ДОГОВІР
НА
ЗМАГАННЯ

(Закінчення.
Поч. на 1-й стор.). 

умови змагання, ьш зобо
в’язуємось подовжити 
амортизаційний строк ро
боти без капітального ре
монту: на три-чотнрн ро
ки — 4 гусеничних і 5 ко
лісних тракторів, які екс
плуатуємо менше чотирьох 
років, на однн-два роки— 
11 колісних і 17 гусенич
них тракторів, які екс
плуатуємо менше семи ро
ків. На два роки подов
жимо амортизаційний 
строк служби двох трак
торів Т-74, які експлуатує
мо по 11 років. Подовжимо 
до кінця п’ятирічки строк 
роботи двох гусеничних і 
чотирнадцяти колісних 
тракторів, які експлуату
вали від 8 до 16 років.

Підтримуючи ініціативу 
ульяповців, олсксаіідрій- 
ців і новоукраїнців, ми ви
ще піднімемо прапор со
ціалістичного змагання, 
докладемо всіх зусиль для 
успішного виконання рі
шень XXV з’їзду КПРС.

За дорученням ко
лективів договір підпи
сали: групкомсорг ком
сомольсько - молодіж
ної тракторної бригади 
колгоспу імені Ватуті- 
на Кіровоградського 
району Анатолій БОР
ДОВИЙ, групкомсорг 
комсомольсько - моло
діжної тракторної 
бригади колгоспу імені 
Кірова Бобринецького 
району Віктор СІ:НД- 
зюк.
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Віктор ОРЛОВ — завідуючий відділом комсо
мольських організацій Кіровоградського райкому 
комсомолу.

Важко переоцінити значення змагання серед молодих механізаторів за 
подовження строку служби техніки. З бригадиром колгоспі’ імені Ватуті- 
иа Анатолієм Васильовичем Нагорнпм ми підрахували, що три колісних 
і два гусеничних трактори, які вже давно можна було списати, виробили 
минулого року 7700 гектарів умовної оранки. Значний обсяг робіт на цих 
машинах механізатори виконали під час посівної, що дозволило на день 
раніше закінчити сівбу ранніх зернових, на півтора —- цукрових буряків 
та кукурудзи. Тож молодих механізаторів пс довелося агітувати. Кожен 
із них усвідомив своє місце в боротьбі за •ефективне використання тех
ніки.

На останніх комсомольських зборах механізатори наголосили, що в десятій п’я
тирічці важливо не тільки втримати старі позиції, а й, уклавши договір на соціаліс
тичне змагання з хліборобами Бобринецького району, добитися вищих показників. 
Цс підвищить дієвість суперництва: молоді хлібороби ділитимуться досвідом, по
рівнюватимуть результати роботи. Так було вже при першому візиті Анатолія Кор
дового до друзів ло змаганню. Підписавши договір, юнак розмовляв з тими, хто 
вже набагато" подовжив строк служби машин. А в своїй бригаді Анатолій ознайо
мив товаришів з досвідом роботи бобринчап.

Важливо, щоб приклад обох колективів підтримали молоді механізато
ри колгоспів імені Леніна, імені Енгельса нашого, району та колгоспів 
імені 40-річчя Жовтня, імені Котовського, імені Шевченка Бобринецького 
району. Комітети комсомолу, комсомольські групи тракторних бригад ба
гатьох господарств піші розробляють умови соціалістичного змагання, в 
яких господарське ставлення до техніки займає чільне місце.

Анатолій СТЕЛЬМАХ — завідуючий відділом ком
сомольських організацій Бобринецького райкому 
комсомолу.

У сільському господарстві поки що використовується 
машин значно більше, ніж нових. Та в умілих руках, як, 
руках тракториста колгоспу імені Кірова Олексія Кравцова, техніка ро
бить чудеса. Кравцов па МТЗ-5ЛС працює сімнадцять років, а зробив ма
шині лише однії капітальний ремонт. У бригаді є ще вісім тракторів, які 
експлуатують від 11 до 15 років. Минулого року хлібороби на них дали 
майже сім тисяч п’ятсот гектарів умовної оранки. Використання машин 
у напружений період посівної та жнив дозволило виграти час, швидко 
вести роботи.

У комсомольсько-молодіжній бригаді колгоспу імені Кірова рух за подовження 
строку служби сільськогосподарської техніки серед молодих механізаторів розгор
нувся кілька років тому. А ще ширшого розмаху пін набрав тоді, коли юнаки під
тримали ініціативу механізаторів Олександрійського, Новоукраїнського н Ульянов
ського районів.

Та бракувало єдиної системи, умов соціалістичного змагання. Договір і став тим 
стрижнем, навколо якого згуртувався колектив, визначив напрям його зусиль.

Відомо, якого великого значення надавав Володимир Ілліч Ленін та
ким важливим принципам соціалістичного змагання, як передача досвіду, 
порівнянність результатів прані. Саме виконання умов договору й дасть 
змогу механізаторам колгоспу імені Кірова нашого району та колгоспу 
імені Ватутіиа Кіровоградського району дотримуватись цих важливих 
принципів. Такою формою змагання, як договір, зацікавилися в інших 
хліборобських колективах нашого району, зокрема, д колгоспах імені 
40-річчя Жовтня, імені Кбтовського, імені Шевченка.' Райком комсомолу 
запланував цими днями зібрати всіх групкомсоргів комсомольсько-моло
діжних тракторних бригад, ознайомити комсомольських активістів з дос
відом роботи комітету комсомолу колгоспу імені Кірова по залученню 
молодих механізаторів до боротьби за високоефективне використання 
сільськогосподарської техніки.

ЗАПІЗНІЛА...
ОПЕРАТИВНІСТЬ
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У вітрині «Комсо
мольського прожекто
ра» Кірозського райо
ну вміщена листівка з 
таким повідомленням: 
«Зриваються строки 
здачі міських ударних 
комсомольських £ур,оз 
— заводу друкарських 
машинок і чавуно-ли- 
варного заводу. Шта
бам «КП' будівельних 
організацій взяти під 
суворий контроль пуск 
цих об’єктів!». Однак 
текст прочитати вже 
неможливо. Літери ви
цвіли на сонці, адже- 
випускові незабаром 
мине місяць. А за цей 
час в районі з’явилась 
інформація, на яку 
«Комсомольський про
жектор» мав би реагу
вати більш оперативно. 
Так, виробниче об’єд
нання «Кіровоградза- 
лізобетон» за січень— 
квітень недовиконало 
план реалізації продук
ції на 342 тисячі кар
бованців. Чотири під
приємства району за 
цей період не викона
ли план підвищення 
продуктивності праці. 
Серед них Кіровоград
ський міськмолокоза- 
вод заборгував 140 ти
сяч карбованців, не 
виконавши цей пункт 
зобов’язання, виробни
че об’єднання «Кірово- 
градзалізобетон» — 392 
тисячі

Штаб 
ського 
Кірозського 
маючи цю інформацію, 
заспокоївся на тому, 
що у вікні «КП» висить 
листівка місячної дав
ності.

карбованців, 
«Комсомоль- 
прожектора» 

району,

сУ відділ технічного контролю всю продукцію здавати з пер4 
того пред'явлення».

(Із соціалістичних зобов’язань 
лодіжної бригади формувальників 
кіровоградського заводу «Червона

колектнву комсомольсько-мо- 
ливарного цеху сірого чавуну 
зірка»).

дила поганенька формувальна 
суміш. І ми добилися того, щоб 
там поставили дві нові, значно 
продуктивніші землеприготуваль- 
ні установки. Це відчутно поліпши
ло якість нашої роботи.

він буде

в місяць 
колектив 

ро-
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Наш кореспондент попросид 
бригадира комсомольсько-моло
діжної бригади О. Даценка роз
повісти про те, як колектив бо
реться за успішне втілення в жит
тя завдань стартового року деся
тої п ятирічки, за високу якість 
продукції.

— Олександре, яка подія була 
найрадіснішою для бригади в ни
нішньому році!

— Завдання першого кварталу 
ми, як і обіцяли, виконали до дня 
відкриття форуму комуністів. А в 
дні його роботи наш колектив 
удостоївся честі зватися бригадою 
імені XXV з їзду КПРС. Це додало 
сил, бажання працювати ще 
краще.

— До 106-ї річниці з дня народ
ження В. І. Леніна бригада бра
лась виготовити понад план 12 
тисяч дисків кукурудзяних сіва
лок...

— Цей пункт зустрічного ми 
обговорювали дуже серйозно. 
Зваживши свої можливості, на
мітили вищий рубіж. І не поми
лилися. До 22 квітня виготовили 
майже 15 тисяч дисків. На кінець 
року подамо дві раціоналізатор
ські пропозиції з економічним

ЗУСТРІЧНИМ

ефектом у півтори тисячі карбо
ванців.

— Та головним завданням, пев
но, залишається підвищення якос
ті продукції’

— Безперечно. Основним пунк
том зустрічного плану ми вва
жаємо той, де записано: «Здава
ти продукцію з першого пред’яв
лення». Скільки процентів норми 
бригада не давала б, мірилом 
нашої роботи залишається, на
самперед, якість, Тому-то боре
мося за точне дотримання тех
нології, вміле використання тех
ніки, всіх можливих резервів. 
Можу з упевненістю сказати, що 
великою мірою нам це вдається. 
Але не завжди, бо якість форм 
залежить і від суміжних з нами 
дільниць — землеприготувальної, 
наприклад. Раніше звідси надхо-

А на плавильній дільниці вста
новили нову вагранку. Вона дає 
тепер не 12 тонн металу, як рані
ше, а шістнадцять. Рідше на за
ливальній дільниці заливають 
форми охолодженим металом, 
підвищилась відповідальність за
ливальників. А це тільки на ко
ристь якості.

Незабутнє враження справила 
на всіх нас промова Генерального 
секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнє
ва на мітингу колективу автозаво
ду ЗІЛ, що відбувся з нагоди вру
чення підприємству ордена Жовт
невої Революції. І, особливо, сло
ва: < За план, за безперебійну ро
боту всіх технологічних ліній, за 
якість продукції повинні відпові
дати совість кожного працівника, 
хай він буде комуніст,

буде комсомолець, хай 
безпартійний».

— Бригада з місяця 
перевищує норми. Як 
підтримує такі високі темпи
боти! _

— Допомагає взаємовиручка. Я, 
скажімо, працюю в парі з Васи
лем Скирдою. Коли буває важко, 
він завжди допоможе, підтримає. 
Тож нерідко за зміну виготовляє
мо тисячу опок. А завдання — 
сімсот.

Прагнемо, щоб новачки якомо
га швидше освоїли професію. І в 

цьому вагомий вклад наших ве
теранів — Д. С. Вінарова, П. М. 
Махонька. Тепер вони передають 
свій досвід Володимирові Мун- 
гянову і Василеві Бойку. Хлопці 
працюють недавно, але вже сьо
годні можна говорити, що з них 
вийдуть майстри формувальної 
справи.
Більшість членів бригади опану

вала спеціальності слюсаря-ре- 
монтника. Тепер самі можемо ре
монтувати машини, готувати їх до 
роботи. Цим досягаємо значної 
економії часу.

Наш колектив підтримав ініціати
ву бригади Героя Соціалістичної 
Праці, делегата XXV з’їзду КПРС 
О. О. Кошурка «П'ятирічці якос
ті — робітничу гарантію!». І буде
мо працювати так, щоб з честю 
виправдати звання колективу іме
ні ХХУ з’їзду КПРС.

Глянеш на наші ла
ни — серце радіє. З 
кожним днем вищими, 
густішими стають посі
ви. Фуражири ось-ось 
доставлять на ферму 
перші центнери зеле
ної маси. «Тоді, — ду
має кожна з доярок, — 
піде молоко». А 
годні в раціонах 
немає силосу,
жу — неврожай мину
лого року не дозво
лив створити необхід
них запасів соковитих 
кормів. Важкою була 
зима — по надоях вид
но. В січні середньодо
бовий надій молока від 
корови по фермі ста
новив 3,2 кілограма, в 
лютому — 3,7, у берез
ні, коли почалося ма
сове отелення — 5,1, у 
квітні — вже 7 кіло
грамів.

В умовах суворого 
режиму економії кор
мів нелегко дається ко
жен кілограм молока. 
Та ми взяли соціаліс
тичні зобов’язання, які 
розцінюємо як слово 
комсомольця, і вважає
мо своїм обов’язком 
виконати їх. На жаль, 
після перших чотирьох 
місяців року хвали
тись особливо^нічим — 
не вкладаємось ми в 
свої контрольні завдан
ня по надоях. І не тіль
ки через нестачу кор
мів.

Добре слово, увага 
до твоєї праці викли
кає бажання добитись 
у труді, як кажуть, не
можливого. Члени на
шого комсомольсько- 
молодіжного колекти_ 
ву, звичайно, не відмо
вилися б від таких «су
путників» у своїй робо
ті. Одначе це зостає
ться лише хорошим по
бажанням. І ось чому.

Райком комсомолу 
ще під час підготовки 
до XXV з’їзду КПРС 
визначив умови соціа
лістичного змагання 
між комсомольсько- 
молодіжними колекти-

вами молочнотовар
них ферм. Можливо, і 
є ці умови В комітеті 
комсомольської орга
нізації колгоспу, але 
тут, де ми працюємо, 
на фермі, їх немає. Ви
падково дізналися, що 
наш комсомольсько- 
молодіжний за підсум
ками першого кварта
лу зайняв перше місце 
у змаганні по району. 
Та в червоному кутку 
ферми серед відзнак, 
яких удостоїлись дояр
ки, досі немає пере
хідного вимпела рай
кому комсомолу, вста
новленого для колек- 
тивів-переможці в.

З^чайно, ми 
не за нагороди.

Плани наші — в думах, ' 
у ділах і в серці. Кож- і 
на з нас уболіває за їх 
виконання. Тому 
тання організації 
ціалістичного змагання 
нас хвилюють дуже 
серйозно. Є у нас два 
суперники: один — 
колектив МЇФ № 2 на
шого господарства (ми 
змагаємося з ним у 

. складі колективу своєї 
ферми), другий ----

: комсомольсько - моло- 
• діжний колектив доя

рок радгоспу «Інгуль- 
ський». Так от, інфор
мацією про справи 
найближчих сусідів ко
мітет КОМСОМОЛЬСЬКОЇ 
організації колгоспу за
безпечує: успіхів доби
валося лопереміт^уо.
НЖаль, ми не знасм&, 
як працюкл ь 
перники з 
«Інгульський >, 
тети наших __
дарств, райком комсо
молу забувають 
домити нас про , 
шкода. Якщо наш 
лектив зайняв 
місце в районі, 
не проти того, 
своїм скромним 
дом поділитися з'"това
ришами по змаганню.

Роль комітетів ком
сомолу в організації 
змагання, вважаємо

ли
со-

не зводиться до зі 
роблений умов, нехс 
навіть найконкре.н 
ших. Умови — це заі 
дання. А ось те, як в< 
ни виконуються, потрй 
но весь час 
контролі, 
працівників

-------- тлуо.

наші су- 
Радгоспу

1 комі- 
госпо-

пові- 
Це. А 

І КО- 
перше 
ТО МИ 

Щоб 
досві-

тримати і 
На жал 

райкол 
комсомолу ми бачих 
на фермі від випаді 
до випадку. Приїде т 
вариш на збори, в 
ступить — і додому, 
щоб на довше, скал 
мо на день, щоб ро: 
братися і допомогти 
розв’язанні 
конкретного 
на це у них часу не в 
стачає. Проблем же 
■нас чимало. Ніяк 
систематизуємо фах 
вого навчання дояр 
—• цього року йс 
зовсім не організої 
вали. Чи не тому ко 
на з нас половину і 
рів- -своєї групи до 
вручну (при наявне 
доїльних апаратів)?
«вузькі місця» і в і 
галізації праці. Д 
вручну готуємо пій 
на плечах носі 
дерть, щоб замоч 
звечора, хоча мо) 
було б готувати 
на кормокухні. Не 
ло, що наші слю< 
займаються, крім 
монту устаткував 
Ще й виготовлені 
ЩІТОК для миття до 
них апаратів.

Словом, ми чека 
від комітету комсс 
лу колгоспу, ВІД І 
кому комсомолу І 
кретної, ділової д< 
моги в організації 
ЦЇалістичного : 
гання.

якого 
питань

В. МОРО
л. БЛАЖ.К 

доярки, члени ко 
СОМОЛЬСЬКО - NO.’ 
діжного колектм 
МТФ № з колгос 
імені Карла Мар 
са Устинівсько 
району.

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ДЕЛЕГАТА
Колектив бригади слюсарів кір0” 

воградського заводу «Червона зір; 
ка», очолюваний делегатом XX' 
з’їзду КПРС, Героєм Соціалістичної 
Праці О. О. Кошурком, у відповів’ 
на рішення з’їзду партії виступи15 j 
патріотичним починанням. 'снін- 
дружності з інженерно-технічнії’111 
працівниками цеху члени бригад11 
намітили виконати комплекс захо-Т-в 
підвищення продуктивності прачі ■>-' 
кожному робочому місці за рз^" 
нок використання внутрішніх ре-'-Р’ 
вів виробництва, вдосконалення 
нелогічних процесів і оргапіза1

3,Раці\ r,i
’?івия профеоі 

■"1ективг 1и-:іра.\ункам!<
6О'Ї Річниці '?ЛСТІ> ЇМ ?'|°/кгп!ВІС1 
Натц 2 о у'- іикого Жовтня і 
ціатнв\- ,>!чиого завдання. ХотіХ’ 5 Игалп ° О- Кошурк; 
них к>) 1О1. *к?мсомо.аьсько-мол<; 
серед них ІДВ!В заводу. Пері 
Річку В„../Я1ІІ зобов’язаний п ЗД-рІччя“ Ве"аТ" 33 4 3
Них зав сита14?10 Жовтня два 
Цехч' сіРогп бригад» з ливаї 
к°вальс чавуну о. Дацеші

Менка Расового цеху — Л

‘‘•ІЄКТІівів
V

О. КАРІ ЙЕ
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Чезадовго до сівби, коли 
ли 3 стадії білої ниточки 
яьтиватори. Грунт спущу! 
’бину 10—12 сантиметрів 
■тивацпо робили безносе' 
оед сівбою на глибини 

насіння. у
чи, що якість сівби зг>ле_ 

за есе від механізатора 
ки прагнули таоочо пі' 
ього. Розробили «Пам'ят' 
заторові при сівбі куКу- 
зерно, на силос», у як'х

НДПІА ДУМА ПРО ВРОЖАЙ
Изна%ли план майбутніх робіт, їх 

агР°техціку. Кожен член ланки ста- 
ранно ознайомився з пам’ятками. 
1 Ілош,у в (до гектарів двома агре- 
г?тами засіяли за два дні. Діяли 
ч'тко злагоджено. Про це вже 
РОзпов1дав «Молодий комунар». То 
ж я Спинюсь на Іншому пункті на- 
Ш.их зобов'язань, який передбачає 

продуктивність праці на 
6—7 процентів. Уже тепер порівня- 
Но з минулим роком вона зросла 
на 6,7 процента. Це завдяки добре

Процентів. Уже тепер порівня- 
з минуЛим роком вона зросла

відремонтованій техніці, зменшенню 
просторів при завантаженні зер
ном, мінеральними добривами, зав
дяки вмілій організації робіт.

Відіграла помітну роль і взаємо
перевірка готовності до виходу в 
поле, яку ми провели з ланкою 
В. Давискиби — суперницею по 
змаганню з колгоспу «Зоря кому
нізму». Звичайно, говорити про 
підсумки виконання соціалістичних 
зобов’язань ще рано. Та дечого до
сягни ми і в першому кварталі.

Планували, що четверо з нас під
вищать свою кваліфікацію. З ра
дістю констатую: слова дотримали, 
Георгій Кокіт, Іван Томак, Микола 
Томак стали цієї весни механізато
рами першого класу. Тепер у ко
лективі п'ять механізаторів мають 
перший, троє — другий класи.

Хоча в першому кварталі польові 
роботи лише почалися, ми все ж 
зуміли зекономити 118 кілограмів 
пального, 77 карбованців на ремон
ті, техогляді техніки.

Виконувати свої соціалістичні зо
бов’язання нам допомагає те, що у 
бригаді, як і взагалі в господарстві, 
приділяємо увагу гласності трудо
вого суперництва. Систематично 
підбиваємо його підсумки, хід ви
світлюємо 8 «листках трудової сла
ви», спеціальних бюлетенях, «блис
кавках», у своїх виступах перед мо
лоддю колгоспу. На плантації куку
рудзи встановили стенди з умовами 
соціалістичного змагання, зобов’я
заннями, порадами майстрів висо
ких урожаїв. У нас добрі умови для 
роботи, налагоджено медичне об
служування, гарячо харчування.

Велике значення має й те, що в 
колективі панують дружні тозари-

ські взаємовідносини, висока вимог
ливість до себе І до того, хто пра
цює поруч. Прийти на допомогу то
варишеві кожен вважає за честь. 
І коли ми допомагали сіяти суперни
кові по змаганню в нашому госпо
дарстві — ланці Володимира Турко- 
ла з тракторної бригади № 4, _
продуктивність праці у нас була* на
віть вища, ніж при сівбі на своїй 
площі.

В. ЄФРЕМЕНКО, 
ланкова механізованої ланки 
по вирощуванню високих 
урожаїв кукурудзи колгоспу 
імені Леніна Новоархангсль- 
ського району, лауреат пре
мії Ленінського комсомолу.

Iя „ПРОБЛЕМ У НАС
U

Ill

0 ХВАЛИТИСЬ ОСОБЛИВО 
ПОДІЯ 0 НЕ ТІЛЬКИ

Н ЇЧИМ 0 ВІЗИТ РАЙКОМІВЦІВ 
РОЗРОБЛЯТИ УМОВИ ЗМАГАННЯ

зянеш на наші ла- 
— серце радіє. з 
:ним днем вищими, 
їшими стають посі- 
Фуражири ось-ось 
тавлять на 
ші центнери 
маси. «Тоді, — ду_ 
кожна з доярок, — 

е молоко». А 
ні в раціонах 
\ає силосу,

ферму 
зеле-

сьо- , 
Уже і 

сіна-
— неврожай мину- 
о року не дозво- 

створити необхід- 
запасів соковитих 

>мів. Важкою була 
ла — по надоях вид- 

В січні середньодо- 
зий надій молока від 
зови по фермі ста
вив 3,2 кілограма, в 
■тому — 3,7. у берез- 
коли почалося ма

зе отелення — 5,1, у 
ітні — вже 7 кіло- 
амів.
8 умовах суворого 
жиму економії кор- 
з нелегко дається ко- 
ен кілограм молока, 

ми взяли соціаліс- 
чні зобов’язання, які 
»зцінюємо як слово 
»мсомольця, і вважає- 
з своїм обов’язком 
іконати їх. На жаль, 
сля перших чотирьох 
ісяців року хвали- 
ісь особливо.нічим — 
а вкладаємось ми а 
юї контрольні завдан- 
я по надоях. І не тіль- 
и через нестачу кор
ів.
Добре слово, увага 

о твоєї праці викли- 
вє бажання добитись 
труді, як кажуть, не

можливого. Члени на- 
.іого комсомольсько- 
молодіжного колекти^ 
у, звичайно, не відмо
вилися б від таких «су- 
іутників» у своїй робо- 
і. Одначе це зостає- 
ься лише хорошим по
бажанням. І ось чому.

Райком комсомолу 
це під час підготовки 
до XXV з’їзду КПРС 
зизначив умови соцю- 
пістичного змагання 
МІЖ комсомольсько-
молодіжними колекти-

вами мол-зчнотозар- і 
НИХ ферлл. Можливо, І І 
є ці УМО8И 9 комітеті І 
комсомольської орга- і 
нізації колгоспу, але , 
тут, де ми працюємо, • 
на фермі, їх немає. Ви- 
ладкозо дізналися, що 
наш комсомольсько- 
молодіжний за підсум
ками першого кварта
лу зайняа перше місце 
у змаганні по району. 
Та в червоному кутку 
ферми серед відзнак, 
яких удостоїлись дояр
ки, досі немає пере
хідного вимпела рай
кому комсомолу, вста
новленого для колек
тив і з-переможців.
_^^ЧаЙНО, ми 

не за нагород*.. 
Плани наші — в думах, 
у ділах і в серці. Кож
на з нас уболіває за їх 
виконання. Тому пи
тання організації со
ціалістичного змагання 
нас хвилюють дуже 
серйозно. Є у нас два 
суперники: один —
колектив МТФ № 2 на
шого господарства (ми 
змагаємося з ним у 
складі колективу своєї 
ферми), другий — 
комсомольсько - моло
діжний колектив доя-

• рок радгоспу «Інгуль- 
ський». Так от, інфор
мацією про справи 
найближчих сусідів ко
мітет комсомольської 
організації колгоспу за
безпечує: успіхів доби
валося поперемінно. 
Нс^каль, мине знаоио, 
як працюють наші су
перники 31 радгоспу 
«Інгульськии», і комі- 
тети наших госпо- 
даоств, райком комсо
молу забуяють пові
домити нас про це. А 
шкода- 
дектив 
місце а 
не 1 
СВОЇМ 
дом • 
оишами по змаганню.

Роль комітетів КОМ
СОМОЛУ 3 організації 
змагання,___вважаємо,

мол очнотозар-

Якщо наш ко- 
зайняв перше 
районі, то ми 

проти того, щоб 
і скропим досві- 
поділИ1ися 3 това-

не зводиться до ви
роблення умов, нехай 
навіть найконкретні
ших. Умови — це зав
дання. А ось те, як во
ни виконуються, потріб
но весь час тримати на 
контролі. На жаль, 
працівників райкому 
комсомолу ми бачимо 
на фермі від випадку 
до випадку. Приїде то
вариш на збори, ви
ступить — і додому. А 
щоб на довше, скажі
мо на день, щоб розі
братися і допомогти в і 
розв’язанні ' якогось 
конкретного питання, 
на це у них часу не ви- 

_ стачає. Проблем же у 
1(^>іас чимало. Ніяк не 

систематизуємо фахо
вого навчання доярок 
— цього року його І 
зовсім не організову
вали. Чи не тому кож
на з нас половину ко
рів- своєї групи доїть І 
вручну (при наявності 
доїльних апаратів)? Є 
«вузькі місця» і в ор- І 
галізації праці. Досі 
вручну готуємо пійло, 
на плечах носимо 
дерть, щоб замочити 
звечора, хоча можна 
було б готувати все 
на кормокухні. Не ді
ло, що наші слюсарі 
займаються, крім ре
монту устаткування, 
ще й виготовленням 
щіток для миття доїль
них апаратів.

Словом, ми чекаємо 
від комітету комсомо
лу колгоспу, від рай
кому комсомолу кон
кретної, ділової допо
моги в організації со
ціалістичного » зма
гання.

В. МОРОЗ, 
Л. БЛАЖКО, 

доярки, члени ком
сомольсько - моло
діжного колективу 
МТФ Аз 3 колгоспу 
імені Карла Марк
са Устинівського 
району.

ЗА ІНІЦІАТИВОЮ
Колектив бригади ДІР;

воградського заводуæ атОм ..
на», очолюваним А Л ‘ іплісі’»“1*01 
з’їзду кпрс. Гєр^^о\ євідііов;:'1з 
Прані 6. О. Коні}- р ' • >
на рішення з’їзду маї • иЛҐ' 
патріотичним ^‘‘'^.’/[іо-техі1’141!‘І 
дружності з пі/ьс11 ! и бр“1’ - 
працівпнками цеху с за-’<о.'ги,
намітили в»конатІІ.’<.(?рн0сті ЛРа1їк<- 
підвищення продум . за Р* ' й- 
кожному робочому ніх Ре-’ L
нок використання он. * ,іеПця Т?цї 
ВІВ виробництв3' ВДОСК орґДМ1-'__ _
нологічнвх процесів -- -------------

з

іДі‘
■дів

ДЕЛЕГАТА
праці, підвищення рівня професійної 
•Майстерності. За підрахунками ко
лективу, це дасть їм можливість до 
60-ї річнцці Великого Жовтня вико
нати 2,2 річного завдання. Іні
ціативу бригади О. О. Кошурка І1ІД- 
хоіні.^‘11) комсомольсько-молодіж
них колективів заводу. Першими 
серед них взяли зобов'язання п’яти
річку виконати за 4 роки, а до 
60-річяя Великого Жовтня два річ
них завдання бригади з ливарного 
Цеху сірого чавуну О. Дацспка, з 
’Ювальсько-пресового цеху — Л- Ар- 
темеика.

О. КАР1ЙКО.

у ЗМАГАННЯ під девізом «Товарам ши- 
рокого попиту’ — комсомольську га

рантію якості від верстата до покупця!», 
котре виникло з ініціативи комсомольців 
ЦУМу «Кіровоград», включилися колекти
ви майже всіх промислових підприємств 
нашого міста: швейної, взуттєвої, панчіш
ної фабрик, заводів «Більшовик» , «Мета
ліст», «Червоний дзеркальник», радіовпро- 
бів та інших. Ініціативу підхопили іі моло
ді продавці кіровоградського «Дитячого 
світу», Олександрійського центрального 
універмагу. Перші побажання покупців, зі
брані її систематизовані в цих магазинах, 
надходять на підприємства. Разом з вироб
ничниками ми влаштовуємо спільні вистав- 
кн-продажі, проводимо конференції покуп
ців та інші заходи.

І все ж поки що основна маса інформації 
про попит покупців з магазинів на промис
лові підприємства надходить повільно. Кі
ровоградські магазини передають її в тор
ги, торги — у вищі інстанції, ті — в рес
публіканські органи. А звідти дані про по
пит ідуть уже на заводи і фабрики нашого 
міста. Зрозуміло, що цей зв’язок надто 
неоперативний. Єдине, що може його при
скорити, — це творча співдружність колек
тивів торговельних і промислових підпри
ємств. І ось гідний подиву факт: якщо за
води і фабрики обласного центру підхопи-

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

„ЧОМУ ж ви
МОВЧИТЕ?“

ВЕСНИ
(Закінчення. Поч. на 1-й стор.).

Як вони досягають намічених рубежів? Щоб 
узяти від гектара сповна, потрібна, перш за 
все, велика майстерність тик, хто працює в 
полі. «Вчитися», — вирішили механізатори. 
Однією з нових прикмет весни першого року 
п’ятирічки стало те. що, як і записано в зобо
в’язаннях бригади, більшість механізаторів 
підвищила кваліфікацію.

Основне завдання, яке поставили перед со
бою комсомольці іа молодь тракторної брига
ди: в першому році десятої п’ятирічки коя;еи 
гектар колгоспного поля має дати максималь
ний урожай, кожне поле повніше заслужити 
Знак якості. Це — теж одна з нових прикмет 
колгоспної весни першого року п’ятирічки.

Треба бачити поля, на яких працюють члени 
бригади Анатолія Харкавого, іцоб бути твердо 
переконаним, що зобов’язання свої хлопці не
одмінно виконають. Вруниться, котить зелені 
хвилі озимина, тугими струнами пролягли сма
рагдові рядки буряків, милують око дружні 
сходи кукурудзи. Все цс — результат зусиль 
колгоспної молоді. Грунт під ярі. скажімо, го
тували особливо дбайливо. Під цукрозі буря
ки при оранці на зяб внесли по 23 центнери 
мінеральних добрив на гектар. У бригаді ста
ло правилом — класти в грунт насіння цук
ристих тільки з одночасним внесенням міне
ральних добрив. Бо лише при додержанні всіх 
агротехнічних заходів можна вибороти такий 
високий урожай — 500 центнерів на кожному 
гектарі. ,

Два боронування посівів провели и мехапі- 
заторп-бурякоподи. Готуючись до міжрядного 
обробітку посівів, Микола Сухіша і Станіслав 
Продапчук разом з товаришами також облад
нали культиватори захисними щитками. Сьо
годні механізатори вивчають картограми 
грунтів, заздалегідь планують види робіт, 
кількість мінеральних та органічних доорив. 
які треба внести на тс чи інше поле. Йде 
боротьба за врожай!

Рішення XXV з’їзду КІ1РС відкривають пе
ред землеробами нові перспективи. Натхнеш 
ними, молоді механізатори докладають зу
силь. щоб прикмети весни першого року 
п’ятирічки — висока якість оброштку грунту,

ли пашу ініціативу і включились у змаган
ня, то працівники багатьох великих торго
вельних підприємств не мають навіть 
.уявлення про нього. Так, у спеціалізовано
му магазині № 50 «Господарські товари» 
комсорг Діда Красота вперше дізналася 
про цей рух майже через півроку після 
мого початку. А скільки у них, молодих 
продавців, нагромадилось побажань покуп
ців! І що немає віконних карнизів довжи
ною 2,5—2,7 метра, і що завод «Металіст» 
повинен виробляти меблеві цвяхи, і що...

«Вважаємо, що творча співдружність на
ших комсомольських організацій дасть доб
рі результати в боротьбі за якість продук
ції», — пише в листі до нас секретар комі
тету комсомолу Кіровоградської взуттєвої 
фабрики Любов Бугаенко. А заступник 
секретаря комсомольської організації Кі
ровоградської оптово-роздрібної контори 
фірми «Взуття» Наталя Івахненко, продав
щиця фірмового магазину № 7, ще іі не чу-

ла про рух «Товарам широ
кого вжитку — комсомоль
ську гарантію якості!». Тим 
часом у магазині № 1 «Че
ревички» па полицях зале
жується дитяче взуття. 
Стандартам воно відповідає, 
дефектів виробництва не 
має, а батьки йдуть з ма

газину, нічого не купивши: їм не подобаю
ться фасон, оздоблення, кольори взуття. По
пит покупців залишається незадоволепнм 
через малі недоробки, про які виробнични
кам вчасно не підказали продавці.

Вивчення її узагальнення попиту — спра
ва клопітна, і штатні товарознавці магази
нів’ неспроможні справитися з цим у. пов
ній мірі. Потрібна допомога молоді: про
давців, статистиків, навіть художників. То
му-то комсомольці виробничих підприємств, 
котрі прийняли і підтримали пропозицію 
нашого колективу, сьогодні можуть запита
ти торговельників зі спеціалізованих мага
зинів: «Чому ж ви мовчите?». Адже воші 
сподіваються, що спільний торговельно- 
промисловий експеримент допоможе дані 
більшості покупців саме ті товари, яких 
вони шукають. Т. БОРОДІНА,

товарознавець, заступник секретаря 
комсомольської організації ЦУМу 
«Кіровоград».

підтримали пропозицію

(Із соціалістичних зобов’язань будівельних 
управлінь комбінату «Кіровоградважбуд»).

« Добитися права називатись управлінням високої 
культури виробництва...».

добра професійна підготовка. оптимальні 
строки польових робіт — стали традицією, до
помогли виконати і перевиконати напружені 
соціалістичні зобов'язання.

В. ШАРІЙ, 
слухач відділення журналістики 
ВПШ при ЦК Компартії 
раїни.

Віктор ПРОДАНЧУК. механізатор 
класу, виконує польові роботи тільки 
мінно».

Всі сільськогосподарські машини до роботи 
готові,

Фото Л, СТЕБЛОВСЬКОГО.

Ук*

псршого 
на «від-

Почну з того, що культура виробництва неможлива без 
загальної культури кожного окремого робітника. А рівень 
культури створює, гадаю, ту осмислену творчу атмосферу 
самого процесу соціалістичного змагання, без котрої його 
не уявити.

Цс й наштовхнуло мене та моїх товаришів на підготовку 
нової програми нашої художньої агітбригади — «Дайош 
соцзмагапняэ..Як і попередні — «У буднях великих будов», 
«На хмільній хвилі», — вона побудована на конкретних при
кладах життя колективу. Бо, щоб принести користь-'вироб
ництву, ми повинні знати його зсередини, а не поверхово, 
самі (а не за підказкою) повинні бачити його резерви і, го
ловне, — збагнути людину у праці, відпочинку, побуті.

Так. так, саме и побуті. Оця друга площина буття відіграє 
істотну, роль у творенні виробничого процесу. її ми теж 
маємо враховувати.

Є у пас номер, у якому йдеться про майстра бригади 
мулярів, людину малопрнєміїу. грубу. Прізвище ного ми не 
називаємо. І не тому, що боїмося чогось. Пі. Помер побудо
ваний па прикметах (а їх ми збирали досить довго), котрі 
одразу розшифровують інкогніто. На цс й розрахунок, бо, як 
відомо, узагальнення має неабиякий вплив.

Не скажу, що кожен виступ дає стопроцентну піддачу. Та 
коли довідаємось, що завдяки зусиллям агітбригади той чи 
інший будівельник тресту став чемнішим, культурнішим, що 
це сприяє ного роботі, радіємо: вищої нагороди нам не треба.

Лій завжди в курсі справ тресту, бо, по-перше, буваємо 
па оперативках, плакірках і парадах: по-друге, кожен із 
нас — учасник тієї чи іншої ділянки виробництва. І коли 
кажемо зі сцени: «Хто зобов’язання бере безпідставно, той 
тільки па словах готовий подолати всі першини», то маємо 
па це моральне право, адже знаємо, що п нашому колективі 
е й такі прецеденти.

Бути точними і правдивими, не ухилятися від серйозних 
проблем — критерій наших виступів. Наприклад, сценкою 
про економію робочого часу (йдеться про тс, що ми можемо 
з точністю до копійки назвати цифру зекономлених коштів, 
але неспроможні підрахувати час, згаяний на перекури та 
балаканину), ми цс тільки закликаємо до відповідальності, 
а й виховуємо у робітників внутрішню культуру, однією з 
ознак якої є організованість.

А часом хтось Із будівельників підказує тему для сцепки, 
пропонує навіть форму її реалізації. В цьому — частка на
шої роботи: значить, пробудили потяг до творчості, до куль
тури,

Кожин« із нас: інженер управління № 2 В. М. •’У'ііи, 
ри В Л. Губенко, А. я. Лук’яненко, монтажник В, О. Іллю- 
шин, лаборантка Г. В. Мальцева — прагне якнайглибше 
пізнати сьогодення. В цьому - запорука успіху художньої 
агітбригади, котра па обласному огляді, що проходив у 
плані підготовки до першого Всесоюзного фестивалю само
діяльної художньої творчості трудящих, завоювала Диплом 
першого ступеня,

Є.ВЕКСЛЕР,
керівник агітбригади комбінату 
кКіровоградважбуд».

»

Редактор М. УСПАЛЕНКО-
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запрошують інститути, техиікшті, - «ічиливнат
Олександрійське 
середи© СІГГУ № З

Донецький ордена Трудового Червоного 
Прапора політехнічний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

НА БАЗІ 8 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря;
електрогазозварник;
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку; 
слюсар по ремонту автомобілів, трактсрів і сіль

госпмашин.
СТРОК НАВЧАННЯ — З РОКИ.
Зарахованих (юнаків і дівчат) забезпечують сти

пендією, парадною і робочою формою одягу, три
разовим харчуванням, тих, що мають потребу — гур
тожитком. Ті, що успішно закінчили училище, одер
жують документ про професію, атестат про серед
ню освіту і направлення на роботу;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
електромонтер сільської електрифікації і зв'язку 

(строк навчання — 1 рік];
електрогазозварник (строк навчання — 1 рік і 6 мі

сяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі ЗО карбованців на місяць, 
відмінники одержують підвищену стипендію;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря (строк навчання — 8 місяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі 85 карбованців.
За направленнями колгоспів, радгоспів та інших 

сільськогосподарських підприємств приймають учнів 
на спеціальність «Машиніст холодильних установок». 
Строк навчання — 6 місяців. Стипендію виплачують 
колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські під
приємства, які видали направлення.

Юнаків і дівчат, що мають освіту не нижче 10 кла
сів, приймають на спеціальність «Електромонтер сіль
ської електрифікації». Строк навчання — 1 рік. За
рахованим виплачують стипендію, видають парадну 
й робочу форму одягу, їх забезпечують триразовим 
харчуванням.

Осіб, які мають посвідчення тракториста другого 
чи третього класу, приймають на спеціальність «Во
дій трактооів Т-150 і Т-150К». Строк навчання — 3 мі
сяці. ' _

Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий
мають на спеціальності:

електрогазозварник (строк навчання — 10 місяців); 
електромонтер сільської електрифікації і зв'язку 

(стпоч навчання — 10 місяців);
електромонтер сільської електрифікації (строк на- 

в:*а ,-,мя — 8 місяців);

* На ні спеціальності прийом жі
нок обмеженні’!.

▼пакторист-машиніст широкого профілю з правом 
роботи на т.ио. Т-150К (строк навчання — 8 місяців).

Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий
мають за направленнями колгоспів, радгоспів та ін
ших сільськогосподарських підприємств. Учнів за- 
б^-печують стипендією в розмірі 85 карбованців.

Податок занять — у міру комплектування груп.
Зараховані до училища в період проходження ви

робничої практики одержують 100 процентів зарпла
ти. Час навчання в училищі зараховується в робочий 
стаж. Відмінників наєчання направляють в індустрі
ально-педагогічні учбові заклади системи профтех- 
освіти.

Вступники подають документ про освіту, свідоцтво 
поо народження (після досягнення 16 років — пас
порт). характеристику зі школи або з останнього міс
ця поботи, довідки з місця проживання і про склад 
сім’ї, автобіографію, 6 фотокарток розміром 3X4 
сантиметри.

Приймання заяв почалося з 1 квітня.
Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адоеса училища: м. Олександрія-7, с. Октябрське, 

вуп. Трудових резервів, 1. їхати автобусом «Б» до зу
пинки «Октябрське».

ДИРЕКЦІЯ.

На відділення приймають осіб із 
закінченою середньою освітою з 
числа передових робітників, кол
госпників, що мають безперервний 
стаж практичної роботи не менше 
одного року, і звільнених у запас 
із лаа Збройних Сил СРСР.

Підготовка проводиться за таки
ми спеціальностями:

1. Технологія і комплексна меха
нізація підземної розробки родо
вищ корисних копалин*).

2. Організація управління гірни
чими підприємствами*).

3. Технологія і техніка розвіду
вання родовищ корисних копа
лин*).

4. Маркшейдерська справа*).
5. Будівництво підземних споруд 

і шахт*).
6. Геологія і розвідування родо

вищ корисних копалин*).
7. Гірничі машини і комплекси 

(гірнича електромеханіка, гірниче 
машинобудування, механіка збага
чувальних фабрик)*).

8. Електрифікація та автоматиза
ція гірничих робіт.

9. Збагачення корисних копалин.
10. Технологія машинобудування, 

металорізні верстати й інструменти.
11. Промислова теплоенергетика.
12. Металургія чорних металів*).
13. Металознавство, устаткування 

і технологія термічної обробки ме
талів.

14. Обробка металів тиском*).
15. Механічне обладнання заво

дів чорної металургії*).

НА ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ '

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

16. Машини та апарати хімічних 
виробництв.

17. Хімічна технологія твердого 
палива.

18. Технологія рекуперації вто
ринних матеріалів промисловості.

19. Автомобільний транспорт.
20. Автомобільні шляхи.
21. Електропостачання промисло

вих підприємств, міст і сільського 
господарства.

22. Електричні мережі і системи.
23. Електричні станції.
24. Електропривод і автоматиза

ція промислових установок.
25. Автоматика і телемеханіка.
26. Електронні обчислювальні ма

шини.
27. Автоматизовані системи уп

равління.
28. Прикладна математика.
29. Економіка та організація гір

ничої промисловості*).
30. Економіка та організація ма

шинобудівної промисловості.
Форма навчання на підготовчому 

відділенні — денна з відривом від 
виробництва.

Тривалість навчання — 8 місяців.
Відбір і направлення молоді на 

підготовче відділення здійснюють 
безпосередньо керівники підпри
ємств, будов, організацій, транспор
ту, зв’язку, колгоспів, команду
вання військових частин за реко
мендацією партійних, комсомоль
ських і профспілкових організацій.

Особи, направлені на навчання, 
подають приймальній комісії заяву, 
направлення, документ про серед
ню освіту (оригінал), характеристи
ку, завірену гербовою або круг
лою печаткою керівником підпри

ємства, колгоспу і т. д., секретарем 
партійної чи комсомольської орга
нізації, виписку з трудової книжки, 
завірену керівником підприємства 
(організації), 6 фотокарток (знімки 
без головного убору) розміром 
3X4 см, медичну довідку (форма 
№ 286). Паспорт і військовий 
ток (приписне свідоцтво) подають 
особисто.

Приймання заяв '-Hu'з '11 жовтня 
по 10 листопада, співбесіда — з 15 
по 24 листопада, зарахування — з 
25 по 30 листопада.

Початок занять з 1 грудня.
Зарахування слухачів проводить 

приймальна комісія за результата
ми співбесіди з кожним вступни
ком з метою з’ясування підготовле
ності до навчання на відділенні.

Зарахованих забезпечують гурто
житком і стипендією на умовах і в 
розмірах, установлених для студен
тів вузів.

Після закінчення навчання слуха
чі складають випускні екзамени.

Екзамени проводяться з усіх за
гальноосвітніх дисциплін навчально
го плану відповідної групи спеці
альності.

Тих, що успішно витримають ек
замени, зараховують на перший 
курс денних факультетів Донецько
го політехнічного інституту без 
складання вступних екзаменів.

Документи на підготовче відді
лення приймають щодня (крім не
ділі) з 9 по 16 годину.

Адреса: м. Донецьк-66, пул. Ар
тема, 58, політехнічний інститут, 
приймальна комісія підготовчого 
відділення (кімната № 212).»

РЕКТОРАТ.

Краснолуцькпй гірничий технікум
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Н/\ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

підземна розробка вугільних родовищ;
гірнича електромеханіка;
експлуатація автоматичних пристроїв у гірничій 

промисловості.

Па перший курс приймають осіб, що закінчили 8—9 
класів і витримають вступні екзамени з російської мо
ви (диктант), математики (усно).

Приймання заяв — по 31 липня 1976 року.
Вступні екзамени — з 1 по 20 серпня.
Учням виплачують стипендію в розмірі 37 карбо

ванців на місяць, відмінникам — на 25 процентів 
більше, «хорошистам» — на 15 процентів.

Для учнів гірничих спеціальностей і працівників

гірничих підприємств запроваджено формений одяг, 
установлено додаткові пільги.

Випускники, що закінчили технікум з відзнакою, 
мають право вступати в будь-який вищий навчальнії^' 
заклад на пільгових умовах.

Випускників, що закінчили технікум на «4» і «5», 
направляють у вищі навчальні заклади зі скороченим 
на 1 рік строком навчання.

Іногородніх технікум забезпечує гуртожитком.
По докладні довідки звертатися в приймальну ко

місію нашого навчального за’кладу.
Адреса технікуму: Ворошиловградська область, 

м. Красний Луч, вул. Студентська, 8.

ДИРЕКЦІЯ-

Н і копольське 
професії! но-техні’іііе 
училище № 42

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

Зі строком навчання один 
рік —

тесляр (приймають лише 
юнаків);

муляр (юнаків і дівчат); 
штукатур (юнаків і дів

чат);
електрозварник (юнаків і 

дівчат);
з трирічним строком на

вчання —
арматурник-електрозвар- 

ник (юнаків і дівчат);

столяр будівельний (ли
ше юнаків);

муляр — монтажник кон
струкцій (юнаків і дівчат);

монтажник по монтажу 
сталевих і залізобетонних 
конструкцій (лише юнаків);

маляр будівельний (юна
ків і дівчат).

Учні, у яких трирічний 
строк навчання, крім ви
браної спеціальності, одер
жують диплом про серед
ню освіту.

До училища приймають 
юнаків і дівчат віком 15 ро
ків і старших, з освітою не 
нижче 8 класів.

Училище забезпечує гур
тожитком, харчуванням і> 
спецодягом безплатно.

Особи, звільнені з лав 
Радянської Армії в запас, 
одержують стипендію в 
розмірі 1-го тарифного роз
ряду.

Для вступу до училища 
необхідно подати свідоцтво 
про освіту, свідоцтво про 

народження або паспорт, 
Довідки з місця проживан
ня та про склад сім’ї, ха
рактеристику зі школи або 
з останнього місця роботи, 
шість фотокарток розміром 
3X4 см, довідку про щеп
лення.

Початок занять з 1 верес
ня 1976 року.

Адреса училища: м. Ніко
поль, просп. Леніна, 16. 
їхати автобусами №№ 5, 7, 
18, 22, 24, «А» та «Б» до зу
пинки «Універмаг».

’—■ л ~ - -

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

316050. ГСП, Кіровоград-50. вуп. Луначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя — 2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи — 2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ, г. Кировоград.

Друкарня ім. Г. М. Днмитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.

ПОГОДА
Вдень. 18 травня на території області та міста Кіровограда 

передбачається мінлива хмарність, місцями невеликий доні. 
Вітер західний. 10—13 метрів на секунду. Температура повіт
ря но області 14—19, по місту 16-18 градусів тепла.

За даними українського бюро погоди 19—20 травня очі
кується мінлива хмарність, 19 травня місцями — короткочас
ний дощ. гроза. 20 травня — без істотних опадів. Вітер за
хідний. 5—10 метрів па секунду. Температура повітря вночі 
3—8, вдень 14—19 градусів.
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