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СЬОГОДНІ

ПОПЕРЕДУ
Віктор СЕНДЗІОК з колгоспу імені Кірова 

Бобринецького району комбайном «Колос» намо
лотив 8079 центнерів зерна.

Аркадій МОЛЧАНСЬКИИ з-колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського району («Нива») — 7604.

Анатолій ЮХИМЕНКО з колгоспу імені Ку
тузова Новоукраїнського району («Колос») — 
7246.

■ Анатолій ДЖЕНКО з радгоспу «Інгульський» 
Устинівського району («Колос») — 6925.

Андрій ВОИТОВІЇЧ з радгоспу «Червоний 
землероб» Бобринецького району («Нива») — 
6595.

Віктор КВАШУК з колгоспу «Родина» Улья
новського району («Нива») — 6349.

Анатолій ТЕТЕВА з колгоспу імені Фрунзе 
Ульяновського району («Колос») — 6325.

Станіслав СТОРОЖУК з колгоспу «Більшо
вик» Гайворонського району («Колос») — 6224.

Микола БОЙКО з колгоспу імені Калівіна 
Бобринецького району («Нива») — 6109.

Василь ШАТКОВСЬКИй з колгоспу імені 
Фрунзе Ульяновського району («Нива») — 6088.

Андрій ГАЛУШКА з колгоспу «Україна» Но- 
■ воархангельського району («Нива») — 5815.
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ПОЛЕ НОГО МРІЇ
О ЕР1Ш1Ї1 секретар Олександрійського міськкому 
•*ЛКСМУ В. Сидяк звітував перед учасниками плену
му. Головним своїм завданням, сказав вів, комсомол 
Олександрії вважає всебічне підвищення трудової і 
громадсько-політичної активності молоді шляхом за
лучення її до всенародного соціалістичного змагання 
за виконання десятого п’ятирічного плану. XXV 
з’їзд КПРС висунув завдання великої ваги: органіч
но поєднати досягнення науково-технічної революції 
з перевагами соціалістичної системи господарювання. 
Цс вимагає напруження творчих зусиль кожного 
юнака і дівчини нашого міста. У здійсненні планів 

десятої п’ятирічки, забезпеченні твердого курсу на 
пнХвншепня ефективності виробництва і якості про
дукції велику роль відіграють школи передового 
досвіду для молоді, конкурси професійної майстер
ності, що проводяться в Олександрії.

Далі В. Сидяк відзначив, іцо багато комсомольців і моло
ді завдяки навчанню в мережі комсомольської політосвіти, 
участі в Ленінському заліку «Рішення XXV з’їзду КПРС —

ПІСЛЯ РОБОТИ-ВІДПОЧИНОК...
6 СЕРПНЯ ВІДБУВСЯ ПЛЕНУМ ОБКОМУ КОМСОМОЛУ. ЯКИЙ РОЗ

ГЛЯНУВ ПИТАННЯ «ПРО РОЛЬ КОМІТЕТІВ КОМСОМОЛУ МІСТА ОЛЕК
САНДРІЇ ТА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ 
МОЛОДІ».

у життя!» заздалегідь визначають свій особистий внесок у 
п’ятирічку, в успішне завершення першого її року. Проте 
чимало ще юнаків і дівчат не охоплено різноманітними фор
мами навчання, по суті, частина молоді лишилася поза ува
гою комсомолу і громадських організацій. Відповідальність 
за цс лягає на міськком ЛКСМУ, па комітети комсомолу 

ряюторемонтного заводу, тресту «Олексаіідріяиажбуд». м’ясо- 
’комоінату, де найбільше молоді лишилося поза нявчанням. 
Слабо використовується така форма роботи, як проведення 
теоретичних конференцій, усних журналів, диспутів.

1 ОЛОВІІІІМ змістом діяльності всіх шести секцій лектор
ської групи при міськкомі комсомолу є пропаганда рішень 
•XXV з’їзду КПРС. пленумів ЦК КПРС. ЦК ВЛКСМ, життя 
і діяльності В. І. Леніна, історії і діяльності комсомолу. Ни
ні в Олександрії Функціонує кінолекторій, розроблено цикли 
лекцій «Рішення XXV з’їзду КПРС — викопаємо!», з пра
вової тематики. <

Виховання молоді в дусі радянського патріотизму 
і пролетарського інтернаціоналізму, високого усві
домлення свого обов’язку перед Батьківщиною — 
один із головних напрямів діяльності комітетів ком
сомолу міста, сказав В. Сидяк. Цьому сприяють і 
двадцять клубів інтернаціональної дружби.

Чималий обсяг роботи но запобіганню іірввопоруиіенпяч 
і нідіримаїнію порядку в місті викопують комсомольський 
оперативніш загін, ангін при дитячій кімнаті міліції. Тим 
часом, підкреслив доповідач, високі вимоги ідейного загар- 
туйаіііпі молоді ставлять перед нами нові проблеми, які не
обхідно розв’язувати комплексно. Відстає атеїстична пропа
ганда. Якщо зникли випадки вінчання в церкві, то кількість 
хрещень дітей становить близько 30 процентів. від загаль
ного числа новонароджених.

Широкої популярності набувають молодіжні клу- 
'би, зокрема «Ровесник» при Буднику культурі! елек
тромеханічного заводу, в діяльності якого викорис

товується багатий арсенал форм культмасової робо
ти з молоддю. Разом з тим окремі комітети комсомолу 
не завжди уважно ставляться до роботи молодіжних 
клубів, пускають її па самоплив. Комсомольський 
актив міста мало використовує з цією метою творчу 
молодь.

У ході обміну комсомольських документів, відзна
чив наприкінці В. Сидяк, лід час співбесід з комсо
мольцями ми дістали ряд критичних зауважень і 
пропозицій. Вони свідчать, що в роботі міського ко
мітету ЛКСМУ, первинних комсомольських організа
цій є ще істотні недоліки, вад якими нам слід напо
легливо працювати. .

Нинішнього року в патріотичному русі «Пятирічці 
ефективності і якості — ентузіазм і творчість моло
дих!», почав свій звіт перед учасниками пленуму пер
ший секретар Олександрійського райкому ЛКСМУ 
М. Швиданеико, беруть участь понад 4 тисячі юна
ків і дівчат, 32 комсомольсько-молодіжних колективи.

Ініціатива комсомольсько-мо
лодіжної тракторної бригади 
колгоспу імені Калініна — «Ви
сокоефективному і довгостроко
вому використанню сільсько
господарської техніки — комсо
мольську турботу!» не тільки 
знайшла широку підтримку се
ред молодих механізаторів ра
йону. а й дістала палке схва
лення далеко за межами Кіро- 
воградшннн. Особливо активі
зувала трудову діяльність мо
лодь району па жнивах. Пал
кі слова Генерального секре
таря ЦК КПРС Л. 1. Бреж

нєва до передових механізаторів країни, лисі екіпажу кос
мічного корабля «Союз-21» Б Во.тішова і В. /Колобова до 
сільських комсомольців і молоді надихнули юнаків і дівчат 
району па нові успіхи в праці 18 комсомольсько-молодіж
них збиральних екіпажів, ЗО молодих комбайнерів, б удар
них бригад па токах — усього 2250 молодих жниварів бо
рються за великий хліб 1976 року.

XVII з’їзд ВЛКСМ наголошував, що вільний час—• 
не одна з важливих і відповідальних сфер комсо
мольського впливу. Понад тисячу чоловік працюючої 
молоді об’єднала мережа комсомольського політна- 
вчания в районі Райком комсомолу приділив особли
ву увагу складанню учасниками Ленінського заліку 
особистих комплексних планів.

Доповідач зазначив, що істотні недоліки є в лек
ційній пропаганді. Не на повну силу працює лектор
ська група при районному комітеті комсомолу. Лек
тори не охоплюють віддалених сіл району.

Не відповідає вимогам нинішнього дня робота по 
фізичному вихованню молоді Складання нормативів 
Г1ІО відбувається стихійно, не скрізь діють секції.

Па пленумі виступив перший секретар обкому ком
сомолу О. Скічко. В організації дозвілля молоді 
Олсксандрійщніш, як і у веденні соціалістичного зма
гання, сказав він. знайдено нові форми роботи, до
сягнуто певних успіхів Обласний комітет комсомолу 
відзначає, що питання організації дозвілля молоді 
не раз слухали міський і районний комітети комсо
молу. У всіх гуртках комсомольської політосвіти 
пройшли додаткові заняття по вивченню матеріалів 

XXV з’їзду КПРС. Комсомольські організації мають’ 
славні традиції у веденні патріотичного й інтерна
ціонального виховання, посилюється і оборонно-ма
сова та спортивна робота.

Але слід сконцентрувати увагу членів обкому ком
сомолу на нерозв’язаних проблемах організації до
звілля молоді, на тих завданнях, які покликані вирі
шувати комітети комсомолу не тільки міста Олек
сандрії та Олександрійського ранопу, а її усієї Кіч 
ровоградщини. Якщо вести мову про боротьбу з ан
тигромадськими проявами серед молоді, то необхід
но перш за все вказати па недосконалість її, на 
слабке забезпечення комплексного, всебічного підхо
ду до організації вільного часу юнаків і дівчат.

Не досить використовуються можливості засобів масової 
інформації і пропаганди. В кожній первинній організації 
Олександрійського району одну лекцію читають у серед
ньому раз на два місяці.

Комсомольський підхід передбачає виховання не тільки за 
місцем роботи чи навчання, а й поза ним. Центром масово
го відпочинку молоді міста Олександрії і найближчих сіл, 
особливо в літній період, став танцювальний майданчик. 
Треба сказати, що комсомольського впливу на місці цього 
масового відпочинку молоді, мабуть, пе вистачає. Проблема 
організації і проведення танцювальних вечорів гостро стоїть 
но всій області. До тою ж танцмайданчик не повинен ста
вати культом дозвілля. На жаль, в Олександрійському ра
йоні забувають про всенародні гуляння, масові спортивні 
ігрч. факельні походи, урочисті влаштування с.вят.

Навчити юнаків і дівчат цінувати й ефективно 
використовувати вільний час. наголосив перший сек
ретар обкому ЛКСМ України. — це складне й від
повідальне завдання виховання молоді, воно набуває 
сьогодні все важливішого значення.

Виходячи з практики партійних організацій. XXV 
з’їзд КПРС указав шлях до підвищення ефективності 
всієї ідеологічної роботи «Це. — відзначив у Звітній 
доповіді ЦК КПРС іоварпш Л. І. Брежнєв. — комп
лексний підхід до постановки всієї справи виховання, 
тобто забезпечення тісної єапості ідейно-політичного, 
трудового і морального виховання з урахуванням 
особливостей різних груп трудящих».

В обговоренні доповідей узяли участь перший сек
ретар Кіровоградського міськкому ЛКСМУ Я. Бон
дар, машиніст електровоза, секретар комсомольської 
організації цеху експлуатації Зпам’яііського локомо
тивного депо О. Зіноватний, голова облкомітсту по 
фізкультурі і спорту В. І. Галенко, секретар комсо
мольської організації колгоспу «Шлях до комунізму» 
Добровелпчківського району К. Маломуж, секретар 
комсомольської організації Олександрійського заво
ду ПТУ В. Єрещенко, заступник прокурора області 
старший радник юстиції Г. Г. Черновалов, перший 
секретар Новгородківського райкому комсомолу 
В. Мигуль, завідуюча бібліотекою колгоспу «Комін
терн» Бобрипецькою району Н. Мельник, другий сек-і 
ретар КомпаїїіївсБкого райкому ЛКСМУ С. Галянт,

В обговореному питанні пленум ухвалив відповід
ну постанову.

У роботі пленуму взяв участь заступник завідую^’ 
чого відділом організаційно-партійної роботи обко
му Компартії України В. І. Мяснянкін.



__________________ _____ 1О серпяя 1978 року„Молодий комунарі2 сто»

ДВІ «Ниви» і «Колос» сумир
но стояли на краю поля, 

не звиклі за останні дні до та
кої тиші, спокою, колесами, 
отерплими від задовгої безро
бітної мовчанки, вгрузли у во
логий грунт, терпеливо вигрі
вали боки на сонці — нарешті 
викотилось воно з-поза хмар.

І комбайнери — господарі 
машин і цього безкрайнього 
поля — вже дбайливо заходи
лися коло агрегатів: літо бере 
своє, сонце, якщо вже візь
меться до діла на повному 
серйозі, то виссе останню до- 
щинку із землі за якусь годи
ну. Тож сідлай свого залізного' 
коня...

Та з-за лісосмуги, підскакую
чи на вибоїнах, вигулькнув 
Кгазик», загальмував, ткнув
шись передком у високу траву 
понад посадкою. Вячеслав Єф- 
ремович Капітанчук, секретар 
парторганізації, представив: 
«Оце і є наш Аркадій Молчан
ський!».

Приїжджі були трохи роз
гублені. Як, смуглявий підлі
ток, що соромливо-незвично 
простягає для привітання ру
ку, намолотив на сьогодні най
більше в районі серед моло
дих?

— Скільки ж тобі?
— Шістнадцятий. У дев’я

тий клас піду.
Сюрприз. Радісний. Бо від

чуваєш, у якому захваті (все 
намагається стримати себе, 
але очі, очі: бачили б ви мене, 
мамо, бабусю, класний керів
ник, однокласники! їм про все 
розкажу потім. А батько — он 
він, дивиться, усміхається: не 
помилився, що взяв сина а 
помічники), приймав Аркадій 
червоний вимпел з написом: 

«Переможцеві соціалістичного 
змагання. Ульяновський рай
ком ЛКСМУ».

Перша в житті нагорода. За 
труд для людей.

А ПОЧИНАЛОСЯ воно не 
так складно, як мріялося 

та бачилося у снах. Хто візьме 
неповнолітнього хлопчину на 
комбайн? Бо ж не іграшки — 
жнива... Батько, Володимир 
Степанович Молчанський, не 
заперечував, щоб син допома
гав лагодити «Ниву». Згоди

ПОЛЕ ЙОГО МРИ
ться в житті. Хлопчина мет
кий, пам'ятливий. Усе схоплює 
швидко, не треба повторень. 
Та й до техніки тягнеться. Он 
мотоциклом уміло править. 
Поспішає дружина куди чи 
спізнюється на ділянку, син тут 
як тут: давай, мамо, підвезу... 
Та куди ж — роки стримують. 
І бажання єсть, і вміння, а все 
зупиняють дорослі: почекай 
трохи, вирости...

Що ж, можливо, нехай той і 
чекає, у кого ні охоти, ні ба
жання ні до чого не прокину
лось. А Аркадій хлопець май
стровитий, у роботі серйозний 
та розважливий, чому б не 
спробувати?

І майже домовилися із си
ном, коли старший Микола, -з 
яким того року був на ком
байні, подався до іншої робо
ти: вийдемо в поле, як тільки 
з семінару повернуся.

Той семінар мало не зіпсу

вав справи. Зібрали комбайне
рів у районний центр на 
останнє напуття перед відпо
відальними жнивами. Приїхав 
додому батько, та все мовчки 
по хаті ходить. Відчув недобре 
Аркадій, присікався: чого мов
чиш? Довелося Володимирові 
Степановичу, позаяк не зна
йшов ніяких педагогічних об
хідних маневрів, відкритися 
синові. Пропонують помічни- 

. ком іншого...
Той день, мабуть, «найчор- 

иіший» у житті Аркадія — те
пер ось повноцінного поміч-

ще й з 
якого ---
навіть у 

«Колос»

ника комбайнера, та 
червоним вимпелом, 
зауважте — немає 
Василя Земського, 
котрого обігнав їх по вчораш
ньому намолоту і поки що 
удержує прапор. А тоді,, в той 
«чорний» день, як хотілося на 
жнива, як хотілося!..

Справа вирішилася згодом. 
Пішов Володимир Степанович 
до керуючого відділком Вік
тора Івановича Ґалімона, так і 
так, мовляв, що поробиш із 
хлопцем — не відстає... Вреш
ті, передали на повну відпові
дальність батька, як виняток, 
ураховуючи, що сім’я відома 
в Розношенцях працьовитістю 
та добропорядністю. •

З того часу й почалася для 
Аркадія щаслива пора жнив. І 
закінчується теж щасливо. І 
намолот у 7604 — це далеко 
не межа, ще будуть повні 
бункери у «Ниви»!

СЕРГІЙ Олександрович Чор- 
нобай, бригадир трактор

ної бригади, Герой Соціаліс
тичної Праці, отак міркує, 
дивлячись та слухаючи, як 
впрзвно жнивує молодший 
Молчанський: «Воно й непогано, 
коли у людини появляється 
така жадоба до праці. Якщо 
подумати, то чим раніше від
криється вона в ній, тим на- 
довше залишиться... І ми, сьо
годні вже ветерани, починали 
з іще менших літ. Не для по
рівняння — були інші часи. Та 

гарно, якщо проростає в юній 
душі турбота про землю, як
що праця стає не просто за
няттям, а найвищим смислом. 
Учиться вона тоді цінувати 
хліб у полі, хліб на столі, і 
приходить до неї — скільки б 
тобі не було зросту й віку — 
шана від інших...».

А характер у Аркадія прин
циповий та завзятий. Не посту
питься, коли не твоя правда. 
Шістнадцятирічний помічник у 
комбайнерів, як барометр 
якості. Часто побачиш, як, від
ставши від «Ниви», перевіває 
полову з копиці: чи не багато 
зерна втрачаємо? Ні. відійшов 

’ спокійний. А то в перший день 
було... Вилягла пшениця, ну 
ніяк жатка не захопить. Про
йшов комбайн — кілька колос
ків позаду. Гримить син кула
ками в кабіну: зупиняйся! Та 
до батька: «То це ми так ко
сити будемо?! Щоб люди і те
бе і мене лаяли? Привезу сер

па, то вручну коситимеш!». і- 
справді-таки, скочив у мото
цикл — « додому. Виривав ті 
колоски мовчки, аж сердито... 
А Володимир Степанович усмі
хався про себе — ти диаи, 
людиною буде. Молодець!

Так жнивує Аркадій, так і 
виростає разом з жнивами...

А коли погода ие віщує ні
чого хорошого для жниварів і 
треба відсиджуватись в агіт- 
вагончику, приносить із дому 
баян. Змалечку небайдужий 
Аркадій до музики (коли був 
ще в третьому класі, став 
лауреатом шкільної самодіяль

ності, запрошу
вали на район
ний огляд до 
Гайворона, так 
мати побоялися 
самого від

пускати) — підбирає мелодію 
на слух, грає: для себе, для 
інших... І час швидше летить.

Розпогодиться — він уже з 
батьком на «Ниві». Добрий 
помічник у Молчанського, не 
нарадуються інші комбайнери. 
Скрізь устигає. — то ключ по
дасть, то перевірить, чи не 
наповнився бункер, то підка
же, що солому час скинути... 
А коли батько втомлюється, 
Аркадій зразу немов уповіль
нюється в рухах, щоб продов
жити відчуття найвищої ра
дості — сідає за штурвал. І 
вже йому вклоняється важке 
колосся пшенйці, ї комбайн 
звикає до нових молодих рук, 
які з кожним днем наливаю
ться силою, молодим завзят
тям справжнього хлібороба.., 

М. СЕМЕНЮК, 
спецкор «Молодого 
комунара».

Колгосп імені Фрунзе 
Ульяновського району.

• У ЗНАМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ 
КОМСОМОЛЬСЬКА РОБОТА 
НА ЖНИВАХ ВКРАЙ

ЧОГО вартий план 
У ШУХЛЯДІ?

НЕЗАДОВІЛЬНА

На току колгоспу «Зоря комунізму» Гайпоропського райо
ну постійно чергують члени комітету комсомолу госнодар- 
‘єтва, агітатори.

На фото: завідуючий Могпльисіїськнм Будинком куль
тури Борне КОЛІСНИК наносить четверту зірку на бункер 
комбайна Григорія МУРОВАНОГО (справа), який розмовляє 
І.» секретарем парткому В. І. КОРНІЦЬКИМ.

Фото В. ЗЕМНОРІЯ.

ПІСЛЯ ВИСТУПУ «мк»

„РІЖТЕ ХЛІБ НАПИЛКОМ“
15 липня в «Молодому комунарі» було надрукова

но репліку «Ріжте хліб напилком». У ній наводився 
випадок, що стався в одному з піонерських таборів 
Онуфріівського району, — діти знайшли в паляниці, 
випеченій Світловодським хлібокомбінатом, шматок... 
металу.

Як повідомила редакцію директор Світловодсько- 
го хлібокомбінату Н. П. Васильєва, критику визнано 
правильною. Виступ газети обговорено на розшире- 

\ ній виробничій нараді працівників комбінату. Брига
да № 4, на зміні якої у хліб потрапили домішки, 
втратила право бути переможцем соціалістичного 
змагання у липні. Машиністів тісторозробних машин, 
з вини яких у продукцію попав шматок металу, по
збавлено місячної премії, майстрові зміни Т. С. Куль
біті оголошено догану. В усіх бригадах проведено 
позачерговий інструктаж, мета якого було створити 
всі умови для випікання хліба без браку.

Грузовик, навантажений цеглою, 
погойдуючись на вибоїстих ділян
ках шляху, під’їжджав до Іванків- 
ців, За склом кабіни повільно про
пливали валки пшениці, ячменю.

— Цікавитесь, чи обладнано маши
ну для перевезення хліба? — вга
дав мою думку шофер, який ' на
звався Григорієм. — Дощить. Сьо
годні не возимо зерна.

Загопорив про косовдцю, спохмурнів:
— То завжди nepiun.Mii закінчували 

хлібозаготівлі, а нині відстаємо. Скоси
ти скосили, а підбирати валки доїці не 
дають. Учора, правда, молотили. Але 
хіба то робота? Комбайни ламаються, 
простоюють. Я граючись від трьох агре
гатів зерно возни. 1 скільки б ин думали 
перевіз? Усього 230 центнерів, не мене 
комбайнери чекали, а я їх. Тепер знову 
дощ...

Біля контори Григорій зупинив 
машину. Через кілька хвилин сек
ретар комсомольської організації 
колгоспу імені Шевченка Юрій 
Мапько розповідав про косовицю 
ранніх зернових. Комсомолець Ві
талій Сапко звалкував колосові 
вже на площі 258,8 гектара, йде 
на першому місці. Молодий ком
байнер Петро Запорожець, члени 
ВЛКСМ Григорій Лисиця та Гри
горій Мапько — геж серед право
флангових. Валків ще не обмолоти
ли. А па прямому комбайнуванні 
комсомолець Станіслав Реяенко дав 
усього 442 центнери хліба, Іван 
Зіиченко — 956. Ідуть дощі. Гос
подарство не виконує графік про
дажу хліба державі. Коли ж мова 
зайшла про план роботи комсо
мольської організації на збиранні 
врожаю, виявилося, що його ніхто 
не складав. Збиралися якось у лип
ні провести комсомольські збори і 
розглянути питания про роботу мо
лоді на жнивах.

— Саме почалися жаркі дні. Не 
встигли. Але то нічого. Ось до зби
рання пізніх культур уже підго
туємося, — заспокоює себе Юрій.

Розповідаю йому про зустріч із шофе
ром. про те, що конвейєр «поле — тік» 
працює з перебоями. Питаю, чи переві
ряли готовність техніки до жнив, чи 
створили в колгоспі на період жнив тим
часові комсомольські групи, пости «КП»? 
Адже вони повинні запобігати простоям 
комбайнів і машин, організувати молодь 
на боротьбу з втратами зерна.

— Хотіли випустити листівку «КП» в 
липні. Це мала зроби ги завідуюча біб
ліотекою Валентина Трнгубенко. Повни«
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на б уже випустити. Все не вистачає ча
су перевірити, — такою була відповідь 
комсомольського ватажка.

— Чи влаштовуєте рейди штабу «КП» у 
дні збиральної? Пшеницю, ячмінь по
кладено у валки на площі майже 2 ти
сячі гектарів, і, можливо, зерно починає 
проростати.

— Ні. Зараз рейдів не буде. Аби й хо
тіли провести — не встигнемо. Ось па 
других жнивах...

Розмову про моральні й матері
альні стимули Юрій почав сам. 
Здається, тут вій осідлав свого 
конька, сипав цифрами; ось такою 
умовою преміюватимемо водіїв 
комбайнів С1\-4 — переможців у 
соціалістичному змаганні, а ось та
кою, тих, що працюють па «Ниві», 
«Колосі». Шофери, вантажники ма
тимуть свої винагороди.

На підтвердження своїх слів 
Юрій виклав... «Моральні й мате
ріальні стимули правління колгоспу 
на збиранні врожаю зернових куль
тур 1976 року». Та в них жодного 
слова не сказано про роботу ком
сомольців і молоді.

А міг би комітет комсомолу по
дбати про моральне іі матеріальне 
стимулювання роботи молоді на 
жнивах. Майже сто юнаків і дівчат 
господарства гайняті на збиральній.

Задзвонив телефон. Юрій вибачився:
— Викликають на дільницю — з елек

троустаткуванням щось сталося.
Встиг лише його спитати: чи приїжджа

ли представники міськкому комсомолу і 
чи потрібна допомога?

— Не приїжджала Дзвонили. Ціка
вились, чи б молоді комбанпери-передо- 
вики.

Конкретної відповіді про те, чи потріб
на допомога міськкому комсомолу, не 
було. З усього відчувалося, що комсо
мольський ватажок нечітко уявляє собі, 
як працюватимуть комітет комсомолу, 
штаб «Комсомольською прожектора» в 
останні жнивні дні.
\ Ш.0 Ж у МІСІ 1ККОМІ комсомо

лу? Завідуючий відділом ком
сомольських організацій Володимир 
Сиром ятников га інструктор Пав
ло Макаров показують стенд «Жнн- 
ва-76», де висвітлюють змагання 
молодих жниварів та шоферів Про
ти прізвища І. Гайдука з колгоспу 
імені Ульянова інформація дев’яти
денної давності: «25 липня перевіз 
63 центнери зерна». На стенді про
ставляють результати лише ком- 
шннерів 1. Семерика з колгоспу 
«Октябрь», М. Дудника з колгоспу

імені Леніна. 5907 центнерів зерна і 
намолотив І. Семерик. Тоді це був 
третій результат, показаний моло
дими женцями у змаганні за приз, 
«Золотий колос». Та ці дані не на
дійшли до обласного штабу «Жші- 
ва-76», і ім’я І. Семерика вчасно 
так і не появилося у списку кра
щих молодих женців області.

— Комітети комсомолу не пові
домляють нас про успіхи комбай
нерів, дані беремо здебільшого в ' 
районному управлінні сільського 
господарства, — пояснили завідую
чий відділом та інструктор, — о 
п’ятнадцятій годині, а в обласний 
штаб потрібно передавати до оди
надцятої.

Згадується, як кілька років тому під
сумки змагання молодих жниварів Зва
лі япського району підбивав колишній 
завідуючий відділом Олександр Шев
ченко. В міськком щодня дзвонили на
чальники штабів колгоспів, до дев’ятої 
години напроти прізвищ комбайнерів 
уже стояли показники: намолот, скоше
ні гектари. Зранку працівники відділу 
комсомольських організацій поспішали 
до передового иомоайнера вручити пере
хідний вимпел, обов’язково бували у 
відстаючих, 
контакті з

ГІННІ Ж 
тично не зробив і кроку, щоб акти
візувати 
мольських 
плану роботи на період жнив. Пра
цівники відділу комсомольських 
організацій рідко бувають у госпо
дарствах, мало працюють із комсо
мольськими організаціями, яким 
потрібна допомога. Та й передови
ків визначають абияк. Спочатку по
відомили обласний штаб «Жни
ва-/6» про успіх І. Семерика, а по
тім, коли ного прізвище надруку
вали в газеті, вибачились г- ком
байнер на п ять років старший, ніж 
передбачено умовами змагання.

План був. але другий секре
тар пішов у відпустку, закрив його 
в столі. 11а тому тижні працювати
мемо за планом, — запевнили в 
МІСЬККОМІ КОМСОМОЛУ.

Та чи варто гово'ритц про ефек
тивність такого плану?

обов’язково бували у 
Робота велась у тісному 

постами «КП- господарств, 
міськком комсомолу прак-

ДІЯЛЬНІСТЬ усіх комсо- 
оргапізацій. Тут нема

ЛІВАШНИКОВ,
спецкор «Молодого комунара». 

Знам ямський район.
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С Нещодавно минуло 150 
? років з дня страти (1826) 
■) декабристів П. І. Пестеляг

С. І. Муравйова-Апосто- 
ла, М. П. Бестужева-Рю- 
міна, К. Ф. Рилєєва, ГІ. Г. 
Каховського.

І

І
І
І
І
І

У першій чверті XIX століття в умо
вах розкладу феодально-кріпосницько
го ладу і загострення класової бороть
би в Росії виник рух декабристів, ро
сійських дворянських революціонерів. 
Вони боролися за ліквідацію самодер
жавства, скасування кріпацтва, були 
прихильниками буржуазно-демокра
тичного розвитку країни.

1816 року молоді офіцери О. М. Му
ратов, М. М. Муравйов, брати М. І. та 
С. І. Муравйови-Аі:остоли, С. П. Тру- 
бецькой, І. Д. Якушкін та інші засну
вали в Петербурзі перше в Росії таєм
не політичне товариство «Союз поря
тунку», або «Товариство істинних вір
них синів вітчизни». До нього входи
ло близько ЗО чоловік. Пошуки доско
наліших шляхів боротьби проти абсо
лютизму і кріпацтва привели до лік
відації цього товариства.

1818 року в Петербурзі було засно
вано нове товариство — «Союз благо
денства», до якого входило майже 
200 чоловік. Воно мало свою управу 
в м. Тульчині на Україні на чолі з 
П. І. Пестелем, ідейна боротьба все
редині організації, поглиблена праця 
над програмою, пошуки нових органі
заційних форм вимагали більшої кон
спірації, внутрішньої перебудови то
вариства. 1821 року на московському 
з’їзді «Союзу благоденства» з мірку
вань конспірації було прийнято рішен
ня про розпуск товариства.

Цього ж року створюється Південне 
Яр Товариство декабристів на Україні 
І (в м. Тульчині), а згодом Північне — 
І в Петербурзі.
І М ПІВНІЧНОМУ товаристві росій- 

=* ських революпіонсрів-дворян по
мітну роль відіграв наш земляк Євген 
Петрович Оболенський. Син тульсько
го губернатора, він народився 14 квіт
ня 1796 року в І Іовомпргороді. Дістав 
добру освіту і виховання, вільно во
лодів англійською, французькою і ні
мецькою мовами. Пого вразлива нату
ра не мирилася з кричущою неспра
ведливістю, що на кожному кроці на
гадувала про себе.

І
І
І Наш земляк стає активним членом 

першого таємного революційного то
вариства в Росії — «Союзу спасіння», 
а 1818 року — «Союзу благоденства».

З 1824 року Євген Петрович — член 
директорії Північного товариства. Він 
палко виступав за злиття Північного і 
Південного товариств.

Оболенський одним із перших з-по
між майбутніх декабристів почав ре
волюційну агітацію серед солдатів і 
уитер-офіцерів. йому було дано до
сить важливе доручення — поїхати 
1825 року до Москви, щоб відновити 
організацію таємного товариства. Він 
діяльно допомагав готувати збройне 
повстання. В день виступу на Сенат
ській площі в Петербурзі 14 грудня 
1825 року Є. П. Оболенський, як на
чальник штабу повстання, з’явився 
сюди першим. Вишиковував повсталі 
війська, особистим прикладом підба
дьорював повстанців, закликав їх 
мужньо відбивати атаки вірних цареві 
військ.

Верховний суд ухвалив Є. П. Обо- 
леиському смертний вирок, але 22 серп
ня 1826 року його замінили 20 роками 
сибірської каторги і відправили на 
Нерчинські рудники. 1839 року Обо- 
ленського вислали на поселення в ір
кутську губернію, а 1841 року переве
ли до Туринська Тобольської губернії. 
В липні 1842-го Євгена Петровича ра
зом з І. І. Пущиним перевели до 
м. Ялуторовска. Тут, у Тюменській 
області, створено єдиний у країні ме
моріальний музей Пам’яті декабрис
тів. У його експозиціях значне місце 
відведено Є. П. Оболенському. Тільки 
1856 року Євгенові Петровичу по
щастило повернутися до Калуги, де 
він і помер 10 березня 1865 року.

У Південному товаристві активно 
діяв ще один наш земляк — Іван Іва
нович Сухинов. Народився він 5 липня 
1795 року в с. Краснокам’янці (тепер 
с. Червона Кам'янка Олександрійсько
го району) в сім’ї дрібнопомісного 
дворянина. З 1819 року служив у Чер
нігівському полку, а 1825 року збли
зився з членами Товариства об'єдна
них слов’ян. Вступив до Васильків
ської управи Південного товариства 
декабристів, належав до його найре- 
волюційнішої частини, був відданим 
другом П. І. Пестеля.

Коли наш земляк дізнався про 
арешт своїх однодумців, він на чолі 
групи солдатів виступив проти цар
ських військ. У сутичці І. 1. Сухинов 
тяжко поранив командира полку під
полковника Гебеля. Згодом він коман
дував авангардом при вступі в містеч
ко Васильків, вів активну пропаганду 
антикріпосницьких ідей серед солдатів 
повсталого Чернігівського полку.

Після поразки повстання втік, лише 
через кілька місяців його арештували 
в Кишиневі. Військовий суд у 1826 ро
ці засудив Сухинова до страти, яку 
було замінено довічною каторгою. 
Покарання відбував на Нерчинських 
рудниках. У травні 1828 року зробив 
спробу організувати повстання в Зе- 
рентуйській тюрмі, щоб визволити за
сланих декабристів. Змову було роз
крито, і в листопаді 1828 року вій
ськовий суд ухвалив вирок: покарати 
заколотника і його дев’ятьох товари
шів — 400 ударами батога, інших — 
канчуками. Напередодні катування, в 
піч на 3 грудня 1828 року, І. 1. Сухи
нов покінчив життя Самогубством. Так 
у далекому Сибіру ІЗ грудня (за но
вим стилем) не стало одного з актив
них організаторів декабристського 
руху на півдні Росії.

Даючи високу оцінку декабристам, 
В. І. Ленін указував, що 1825 року 
Росія вперше бачила революційний 
рух проти царизму, що повстання де
кабристів мало велике значення для 
дальшого розвитку визвольного руху. 
Ми віддаємо шану тим. хто вперше 
кинув виклик -тиранії, зі зброєю в ру
ках виступив проти гноблення народу.

В. САН ДУЛ, 
краєзнавець.

З схпор

Сусі,
__ П ЕЛЕКА! Лелека! —

' почув я нещодавно 
схвильовано-радісні ви
гуки біля мосту, що бу
дується через Інгул. Ве
ликий птах низько летів 
над річкою в бік центра 
міста, привертаючи до се
бе увагу не тільки дітей, 
а й дорослих. Увесь той 
день син тільки й питав 
мене про лелек. «Бетонні 
стіни, асфальт, вогні і 
скло міст не можуть замі
нити людині живого сві
ту», — мимоволі згадую
ться слова журналіста, 
лауреата Ленінської пре
мії В. М. Пескова. Людина 
має найбільшу можливість

• Шпаківня 
на балконі

• Синичники 
з фабрики

• Лелеківка — 
від лелек

бачити птахів. Життя де
яких із них (шпаків, го-. 
робців, ластівок, голубів 
та інших) проходить пря
мо на наших очах.

Здавна ми дружимо з 
птахами. Шпакам будуємо 
житла, пернаті охоче зай
мають їх. На місці одно
поверхових будинків у' 
нашому місті виростають 
багатоповерхові. Люди, 
які з раннього дитинства 
жили поруч шпаків, бе
руть їх із собою в новий, 
упорядкований сучасний 
дім, установлюють на 
балконі шпаківню — це 
цілком зрозуміло. Та як
що у тих, хто проживає 
в індивідуальних будин
ках, майже завжди знай
деться дошка, інструмент 
для виготовлення шпаків
ні, то у тих, хто прожи
ває в нових, упорядкова
них квартирах, і те, і ін
ше зустріти важко. Мати 
ж шпаківню, синичник чи 
кормушку хотів би багато 
хто. Напрошується запи
тання: чому б на якому- 
небудь із підприємств на
шої області не налагоди
ти серійного випуску бу- 
дийочків для сусідів-пер- 
натих? Шпаківень стало б 
більше, а, значить, і шпа
ків. Чи можна про це за
бувати? Пара шпаків за 
літо згодовує пташенятам 
стільки комах, скільки 
вмістилося б їх у трьох 
шпаківнях. Зникли б, до 
того ж, саморобні шпа- 
ківні-потвори. Кращим ви
давалися б наші міста й

села. На жаль, поки що 
мало у нас і синичників. 
Синиця ж не менш корис
на, ніж шпак. Вона поїдає 
за день стільки шкідни
ків, скільки важить сама. 
Своїм пташенятам цей 
невеличкий птах прино
сить корм 32 рази на годи
ну. Пара синиць, поселив
шись у саду, може очис
тити від комах до сорока 
дерев. А взимку синиці 
охоче беруть корм із рук, 
виявляючи тим найвищу 
ступінь довір'я до лю
дини.

Відходять у минуле соло
м’яні дахи, на котрих звикли 
гніздитись наш! лелеки. На
приклад. у Лелсківці (вулиця 
Радіщева, 10) сім’я шофера 
Олександра Івановича Мн- 
галатія не перекриває даху, 
хоча потреба в цьому виник
ла давно. Причина? Не по
тривожити б гнізда лелек. У 
Компаиіївці для житла лелек 
пристосували високий стовп— 
і птахи прийняли допомогу 
людини.

Пташине гніздо на вулиці, в 
парку — велика радість, 
особливо для дітей. хороша 
школа виховання любові до

природи рідного краю. Люди 
ніколи не були і не будуть 
байдужими до птахів, і якщо 
про шпаків, синиць, лелек до
водиться піклуватися, то лас
тівки самі влаштовують собі 
житло, аби тільки не пере
шкоджали їм приліпити до 
будинку гніздо.

Птахи в місті — це і по
мічники у вирощуванні 
дерев, і співаки, і окраса 
міста, і синоптики (хіба 
не ластівка здавна підка
зує людям погоду?). А як 
виграє парк, у якому на
весні співають солов’ї!

У Кіровограді почалася 
розчистка річки Інгулу. 
В районах Новоолексіївки 
і Новомиколаївки річки 
займають великий простір. 
Хочеться, щоб і на чистих 
кіровоградських водой
мах появилися білі лебе
ді, а в небі частіше ши
ряли лелеки, щоб більше 
було їх гнізд і щоб Леле
ківка завжди відповідала 
своїй поетичній назві.

м. ножнов.
м. Кіровоград.

Фото автора.

ЖІЧ ДРУЖВЙ РАДЯНСЬКОЇ 
І РУМУНСЬКОЇ імлі

БУХАРЕСТ. (ТАРС). Завершилася зустріч дружби 
радянської і румунської молоді.

Її учасники — юнаки і дівчата з ряду союзних рес
публік і міст СРСР, з усіх кінців Румунії — з глибо
кою вдячністю сприйняли теплі напутні слова Гене
рального секретаря ЦК КПРС Л. І. Брежнєва, який 
передав комуністам, комсомольцям, усьому наро
дові Соціалістичної Румунії бойовий привіт ЦК КПРС, 
побажання румунському народові, юності країни 
нових успіхів у будівництві всебічно розвинутого со
ціалістичного суспільства, в . комуністичному вихо
ванні молоді, висловив тверду впевненість, що зу
стріч послужить благородній справі дальшого зміц
нення бойової дружби, революційного братерства 
між КПРС і РКП, народами і молоддю СРСР і СРР.

Дні дружби радянської і румунської молоді про
демонстрували одностайну відданість молодого по- 

—^йління всеперемагаючим ідеям марксизму-лені- 
иїзму.

„ЗІРКА“—
СК Луцька—3:1

Послабленим складом поча
ла кіровоградська «Зірка» 
друге коло нинішнього чем
піонату. У донецький «Шах
тар»- пітон .Микола Латиш, 
деяких гравців переслідували 
травми. Підвела команду зай
ва нервозність Андрія Карп’ю- 
ка та Олексія Кацмана під 
час матчу в Житомирі. За не- 
споргивну поведінку Кацман 
відсидів на лавці штрафників,

коли «Зірка» грала в Сумах . 
а Карп’юка позбавили участі 
в трьох календарних матчах. 
Це, .звичайно, негативно від
билося на грі команди: вона 
програла «Автомобілісту» та 
«Фрунзенцю».

У декого з любителів фут
болу з’явилися песимістичні 
нотки: мовляв, справа пішла 
на спад. Та останній матч 
«Зірки» з командою спортив
ного клубу Луцька спростував 
такі думки. При цьому слід 
враховувати, то суперником 
був сильний колектив. який 
торік увійшов у призову трій
ку команд шостої зони і ви
борював право на перехід у 
першу лігу, а нині входить в 
першу десятку українських 
команд другої ліги класу «А».

Команда зберегла свій ата
куючий стиль, діяла вільно, 
впевнено і до 61 -ї хвилини 
матчу не дозволила гостям 
зробити прицільного удару по 
воротах.

Голкіпер «Зірки» Олексій 
ІоиОв нудьгував в той час. як 
його колега з Луцька Воло
димир ІІІкІтіп раї по раз ви

мушений був вступати у гру. 
Вже на початку зустрічі Вік
тор Стецепко побоявся проби
ти но порожніх воротах і ви
рішив відпасувати партнеру 
на більш »ручну позицію. Та 
захисники гостей перехопили 
м’яч. Через дві хвилини воро
тар парирував сильний удар 
Олександра Алексеева.

Ро»в’язка прийшла всереди
ні першого гайму. Сергій Ви- 
біпіанцев майстерно викори
став подачу кутового І послав 
м’яч у сітку ударом, який був 
прикрасою всього матчу. Че
рез деякий час відзначився 
Олександр Снітько. Ніхто не 
чекав, що він проб’є по воро
тах з відстані метрів у 35. до 
одержав м’яч. Удар був на
стільки несподіваним і точ
ним. що навіть воротар не 
зміг на нього »реагувати. А 
за три 'хвилннй до кінця пер
шого тайму Стецепко довів 
рахунок до 3:6.

Здавалося, що у другій по
ловині господарі поля прагну
тимуть до більшого адже су
перник, мабуть, не сподіваю
чись на успіх, не став агре
сивнішим. Та кіровоградці за
спокоїлися, не виявляли ак
тивності. І поплатилися за це, 
пропустивши в спої ворога 
один м’яч.

Харківський «Металіст» та 
криворізький «Кривбас» ви
грали на своїх полях у ровек- 
ського «Авангарду» та жито
мирського «Автомобіліста» в 
однаковим рахунком — 1:0- 
Отже, становище у провідній 
трійці не змінилося. Лідирув 
«Металіст» (ЗО очок), друге 
місце займає «Зірка» (29 
очок), на третьому «Кривбас» 
(28 очок).

Сьогодні кіровоградці прий
мають на своєму- полі .заліз
ничників Вінниці.

Т. в. о. редактора М. СЕМЕНЮК.
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•гишисії! запрошують інетминятіі V техніками, 
ычилиняат;

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 16
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

па спсціальпості: електрослюсар, газоелектрозвар
ник, слюсар механоскладальних робіт, слюсар по ре
монту автомобілів, електрозварник арматури з умін
ням працювати па автоматах контактного зварюван
ня, електрозварник, машиніст баштових кранів, 
столяр деревообробних виробництв, хлібопекар з 
умінням працювати тістоволом і па тістообробній 
машині — приймають випускників восьмирічних 
шкіл, строк навчання — 3 роки. Одночасно учні здо
бувають середню освіту. Випускники одержують 
диплом про закінчення училища та атестат про се
редню освіту;

кранівник козлових і мостових кранів, електро
зварник, формувальник залізобетонних виробів і кон
струкцій, кранівник портальних кранів — строк на- 
вчаппя — 1 рік. Приймають юнаків і дівчат, що ма
ють середню освіту.

Учнів забезпечують гуртожитком, обмундируван
ням і триразовим харчуванням. Час навчання в учи
лищі включається в загальний стаж.

Особам, що мають середню освіту, звільненим у 
запас із лав Радянської Армії, зарахованим, до учи
лища па спеціальність «Формувальник залізобетон
них виробів і конструкцій», виплачують стипендію— 
70 карбованців на місяць.

Вступники подають заяву, автобіографію, паспорт 
або свідоцтво про народження, свідоцтво.або атестат 
гро освіту, характеристику, довідки з місця прожи
вання і про склад сім’ї, 6 фотокарток (3X4 см), ме
дичну довідку (форх;а № 286).

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: м. Кременчук Полтавської облас

ті, Занасип-І, вул. Ярмаркова, 9, МСПТУ-16. Телефо
ни: 2-33-47, 299-94-46.

ДИРЕКЦІЯ.

СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
№ І м. ЧЕРКАС

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Приймаються юнаки 1 
дівчата віком від 15 років з 
освітою 8—10 класів (без 
вступних екзаменів).

Училище дас середню 
©сеіту і готує таких спеціа
лістів:

з строком навчання три 
роки:

столяр, муляр-монтатнник, 
Маляр, штукатур, облицю- 
вальник-плитновик, елентро- 
зварювальник;

з строком навчання 1 рік:
Муляр, обпииювальник- 

плитновик.
Бажаючі вступити в учи

лище подають такі доку
менти: заяву про вступ, сві
доцтво про народження 
(оригінал), документ про 
освіту (оригінал), довідку 
про щеплення, довідку про 
склад сім'ї, 4 фотокартки 
розміром 3X4 см, характе
ристику з школи та прохо
дять медичну комісію е спе
ціалізованій поліклініці.

Документи приймаються з 
1 травня по 31 серпня.

Початок занять з 1 ве
ресня.

Учні училища перебува
ють на повному державно
му утриманні: забезпечую
ться безкоштовно гурто
житком, триразовим харчу
ванням.

Учні одержують протя
гом навчання в училищі 
третину заробітної плати.

По закінченні училища ви
пускники забезпечуються 
роботою і житлом в м. Чер
каси.

Адреса училища: Індекс 
257005. м. Черкаси-5, вул. 
Шевченка, 333. їхати авто
бусами №№ 1, 15, 11 до 
зупинки Сєдова, тролейбу
сами №№ 2, 4, 7 до зу
пинки Енгельса. Телефон 
3-50-46.

ДИРЕКЦІЯ.

Донецький Ордена Трудового
*Ісрііоного Прапора політехнічний інститут

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

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 
лав 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 копалин1').

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 автомати
зація гірничих робіт.

9. Збагачення корисних ког.алнн.
10. Технологія машинобудування, 

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

ня і технологія термічної обробки 
металів.

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

чорної металургії*).
16. Машини та апарати хімічних 

виробництв.

*) На ці спеціальності прийом 
жінок обллежений.

17. Хімічна технологія твердого 
палива.

18. Технологія рекуперації вто
ринних матеріалів промисловості.

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

лових підприємств, міст і сільсько
го 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 — в місяців.
Відбір і направлення молоді па 

підготовче відділення здійснюють 
безпосередньо керівники підпри
ємств, будов, організацій, транспор
ту, зв'язку, колгоспів, командуван
ня військових частин за рекомен
дацією партійних, комсомольських 
і профспілкових організацій.

Особи, направлені па навчання, 
подають приймальній цомісії заяву, 
направлення, документ про серед
ню освіту (оригінал), характеристи
ку. завірену гербовою або круглою 
печаткою керівником підприємства, 
колгоспу і т. д„ секретарем партііі-

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

для підготовки кваліфікованих робітників таких про
фесій:

закрійник чоловічого, жіночого й дитячого верхнього 
одягу і суміжна професія — закрійник жіночих платтів 
та чоловічих сорочок;

закрійник жіночих платтів та чоловічих сорочок;
перукар широкого профілю і суміжна професія — 

приймальник широкого профілю, що очолюватиме ро
боту комплексних приймальних пунктів;

в’язальниця по виготовленню і ремонту чоловічих, 
жіночих і дитячих трикотажних виробів.

В училищі готують робітників таких спеціальностей 
(строк навчання — 2 роки):

кравець чоловічого, жіночого й дитячого верхнього 
одягу і суміжна професія — художнє штукування тка
нин;

фотограф;

ної чи комсомольської оргапізапіг, 
виписку з трудової книжки, завір#- 
ну керівником підприємства (орга
нізації), 6 фотокарток (зііімки без 
головного убору) розміром 3X4 см.< 
медичну довідку (форма № 286^5^ 
Паспорт і військовий квиток (про; 
писне свідоцтво) подають особисто.

Приймання заяв — з 1 жовтня по 
10 листопада, співбесіда — з 15 по 
24 листопада, за^хування — з 25 
по ЗО листопада.

Початок занять з 1 грудня.
Зарахування слухачів проводить 

приймальна комісія за результатами 
співбесіди з кожним вступником з 
мстою з’ясування підготовленості 
до навчання па відділенні.

Зарахованих забезпечують гур- * 
тожитком і стипендією па умовах і. 
в розмірах, установлених для сту
дентів вузів.

Після закінчення навчання слу
хачі складають випускні екзамени.

Екзамени проводяться з усіх за
гальноосвітніх дисциплін навчаль
ного плану відповідної групп спе
ціальності.

Тих, що успішно витримають ек
замени, зараховують па перший 
курс денних факультетів Донецької.^, 
го політехнічного інституту без^- 
складання - вступних екзаменів.

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

Адреса: м. Денецьк-66. вул. Ар
тема, 58, політехнічний інститут, 
приймальна комісія підготовчого 
відділення (кімната 212).

РЕКТОРАТ.
■ _ • ■ . ■ .... І

Кіровоградське ПТУ 
обласного яюбутуправління

годинникар-гравер;
заготовщик-пошивник по індивідуальному шиттю та 

ремонту взуття і суміжна професія — майстер по ре
монту чемоданів і сумок. >

На навчання приймають осіб віком від 16 до 35 років 
з освітою за 8—10 класів.

Учні одержують стипендію в розмірі 20 карбованцїіз 
на місяць, а іногородні — ще й квартирні.

Вступники подають на ім’я директора училища заяву, 
направлення місцевого побутового комбінату із зазна
ченням вибраної професії, автобіографію, характерній 
тику, свідоцтво про народження (оригінал), документ 
про освіту, довідки з місця проживання і про склад 
сім’ї, медичну довідку (форма № 286), три фотокартки 
(ЗУ4 см).

Поиймання документів — до 25 серпня.
Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: 316017. м. Кіровоград, 13, прсе. Бе- 

пиковисківсьиий, 2. Телефон 3-20-17.
ДИРЕКЦІЯ. ’

Кременчуцьке середи«» професійно-технічне училище № 2

для підготовки кваліфікованих ро
бітників по спеціальностях: мон
тажник конструкцій, маляр, сто
ляр, муляр, мапяр-штукатур. шту- 
натур-облицювальнии . плиточник, 
столяр-тесляр, арматурник-елеит- 
розварний.

До училища приймаються юнаки 
віком 15—17 років та дівчата до 
20 років, які закінчили 8—10 кла
сів, в також звільнені в запас з 
лав Радянської Армії.

В училищі молодь має можли
вість одержати одночасно спеці
альність І середню освіту.

7) Наша адреса і телефони Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.
«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Кировоградского обкома 

ЛКСМУ. г. Кировоград.

316050 ГСП. Кіровоград 50, вул, Пуначарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів 1 масової ооботи—2-45-36. відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

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

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінкіі. 2.
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ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Учні, які протягом 3-х років нав
чаються на базі восьмирічки, на
буватимуть спеціальність монтаж
ника конструкцій, маляра, столя
ра, арматурника-електрозварника, 
штукатура » плиточника • облицю- 
вальника, після закінчення за цим 
фахом училища одержать диплом 
про присвоєння спеціальності І 
про середню освіту.

Училище проводить також набір 
учнів на базі 8, 9, 10 класів на спе
ціальності з строком навчання: ма

ляр-штукатур та столяр-тесляр — 
2 роки, муляр та маляр — 1 рік.

Всі учні, незалежно від строку 
навчання, перебувають на держав
ному забезпеченні (триразове хар
чування, обмундирування та гур
тожиток).

Під час виробничого навчання 
учні одержують грошову винаго
роду в розмірі 33 проценти від 
суми вартості виконаної роботи.

Училище знаходиться в центрі 
міста, розміщене в добре облад
наному триповерховому приміщен
ні з спортивним та актовим зала

ми, працюють гуртки художньої 
самодіяльності та різні спортивні 
секції.

Для вступу потрібно подати за
яву, свідоцтво про освіту, свідо
цтво про народження або пас
порт, довідку з місця проживання 
з зазначенням складу сім’ї, ха
рактеристику з школи, три фото
картки розміром 3X4 см., медич
ну довідку по формі № 286.

Юнаки та дівчата!
Набувайте професію будівельника 
— найпочеснішу професіюі

Адреса училища: м. Кременчук 
Полтавської області, вул. Першо- 
травнева, 12.

ДИРЕКЦІЯ.

ПОГОДА

Вдень 10 серпня по тери
торії^ області і місту Кіро
вограду передбачається мін
лива хмарність, місцями не
великий дощ. Вітер північ
ний, 5-8 метрів на секунду. 
Температура повітря по об
ласті 20. по місту — 
10—18 градусів.

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
ПРИ
КІРОВОГРАДСЬКОМУ 
М’ЯСОКОМБІНАТІ 
ОГОЛОШУЄ
ПРИЙОМ УЧНІВ
НА 1976—1977 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЗАКЛАД ГОТУЄ РОБІТНИ
КІВ ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИС
ЛОВОСТІ.

СТРОК НАВЧАННЯ - ОДїЛ» 
РІК.

Приймають юнаків віком від 
17,5 року і старших, дівчат 
піком від 15.5 року 1 старших З 
освітою за 8—10 класів.

Учнів забезпечують стипен
дією в розмірі 18 карбованців 
та квартирними — 3 карбованці 
на місяць, триразовим безплат
ним харчуванням, спецодягом І 
форменим одягом.

Під час виробничої практик»! 
учні одержують грошову вніїя^ 
городу (третину від заробленої 
суми).

При училпіві е вечірня серед? 
ня школа робітничої молоді.

Учялніце гуртожитком не за; 
безпечує, а розміщує учнів на. 
приватних квартирах.

Вступники повніші подати 
заяву па Ім’я директора, авто
біографію. документи про осві
ту і про народження, довідну 
про стан здоров’я. 6 фотокартои 
(3x4 см). довідку з міси» про
живання. характеристику.

Адпсса учнлніва: м. КІРО
ВОГРАД. ОБОЗНІВСЬКЕ 
СЕ. М’ЯСОКПМПІНАТ. їхати 
автобусами «0. 34.

ДИРЕКЦІЯ-
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