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ВІТЧИЗНИ 
ЩАСТЯ— 
НАШЕ 
ЩАСТЯ
З пленуму обкому
ЛКСМУ

її ІД ЗНАКОМ активної боротьби 
■■ за здійснення рішень XXV з'їз
ду КПРС, широкої підготовки до 
сьяткування 60-річчя Великого 
Жовтня, натхпсні рішеннями трав
невого (1977 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, юнаки та дівчата області 
включились у всенародне обгово
рення проекту позог Конституції’ 
СРСР.

Пленум обкому комсомолу, який 
відбувся 8 липня, розглянув питан
ия «Про проект Конституції Союзу 
Радянських Соціалістичних Респуб
лік і завдання комсомольських ор
ганізацій області, що випливають з 
доповіді товариша Л. 1. Брежнєва 
на травневому (1977 р.) Пленумі 
ЦК КПРС».

З доповіддю виступив перший 
секретар обкому ЛКСМУ О. О. 
Скіпко.

Комсомольці і молодь області, 
сказав доповідач, як і всі трудівни
ки Країни Рад, певністю підтрнму- 

ють внутрішню і зовнішню політику 
партії, вони прагнуть примножити 
сьої сили в боротьбі за виконання 
рішень XXV з’їзду КПРС.

У доповіді Леоніда Ілліча Бреж
нєва на травневому Пленумі ЦК 
КПРС дано глибокий маркснсгсько- 
ленінський аналіз корінних перемін, 
які сталися в радянському суспіль
стві і в усьому світі після прийнят
тя ніші діючої Конституції СРСР. 
Великі можливості для всього ра
дянського народу, підростаючого 
нсколініїя стали реальними, дякую
чи велетенському розвитку нашого 
суспільства за 60 років, спрямовую
чою і цементуючою сплою якого є 
Комуністична партія Радянського 
Союзу.

За цей час на селі відбулася 
справжня науково-технічна рево- 
тіоція. Якщо у 1936 році в техніч
ному арс-сналі тракторної бригади 
Малопомічнянської МТС, яку очо
лював двадцятирічний Олександр

Гііалов було всього -кілька машин, 
і доводилось обслуговувати весь 
район, то нині, наприклад у моло
дого бригадира, де.ісізіа XVII з’їз
ду ВЛКСМ, учня Олександра Васи
льовича Віктора Галхшки. в комсо
мол ьськ о • м олод і ж н і н тракторнії»
бригаді колгоспу імені Каліпіпа 
Олександрійського району—62 трак
тори і комбайни, вдосталь іншої 
сільської осподарської техніки.

У проекті Копсіитуціі чітко ві
дображено місне нашої партії, як 
ядра полігнчпеї системи радянсько
го суспільства. Забезпечуючи єд
ність і спадкоємність революційного 
процесу, будівництва комунізму, 
партія проявляє особливу турботу 
про КОМСОМОЛ — СВОГО ПОМІЧНИК« у 
вихованні . молодого покоління. 
Прикладом підвищеної хвати до 
комсомольських органі-..іній області 
є неухильний ріст числа молодих

(Закінчення на 2-й сгор ).

ЖНИВІ-
Ударним загоном вийшли па жни

ва ювілейного року комсомольці і 
молодь нашого району. Вірні боно
вим і трудовим традиціям своїх бать
ків. вочн заступили па жнивну вахту 
в честь 60-річчя Великого Жовтня, 
за право підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу Центральному Ко
мі іету КГІРС на честь ювілею. 
19 комсомольсько-молодіжних екіпа
жів працюють нині на ланах. Па бун
керах їх комбайнів поряд з ембле
мою, що зображає комсомольський 
значок, цифри — 6. 8, 10. Це такс зо
бов’язання екіпажів — до кінця жнив 

• ьіідаїн з бункера своїх комбайнів від 
6 до 10 тисяч центнерів зерна.

Поряд з молодими комбайнерами 
в КОЛГОСПІ «Зоря комунізму» до жнив 
приступили механізаторії-наставннкн

ЗАПАЛЮЮТЬ 
ЗІРКИ
НА БУНКЕРАХ

І

1. 1. Цнп.іо, А. В. Ковальчук, Ф. І. 
Короп. Четвертий рік підряд жниву
ватиме Микола Ткаченко з колгоспу 
імені Шевченка. Минулого року він 
зайняв перше місце по району серед 

■ молодих жниварів і був нагородже
ний знаком ПК ВЛКСМ «Золотий 
колос». Молодий комбайнер не зби- 
Гаєгься поступитися місцем у змаган
ні і па жнивах цього року. «Запали
ти» десять і більше зірочок на бун
кері своєї «ііивіі» — ось його зобо
в’язання.

Характерною рисою нинішніх жнив 
Р й те, що за кермо комбай
нів сіли десятки випускників шкіл. 
Збирання — час. в котрому спресова
ні години й хвилини. І сини, розу
міючи не йдуть на допомогу бать
кам. Першим екзаменом на готов
ність до прані стануть жнива для 
Віктора Бугайопа з колгоспу «Зоря 
комунізму», Сергія Олійника з кол
госпу імені Горького. Анатолія Пет
ренка з колгоспу імені Шевченка, — 
всіх помічників комбайнерів, членів 
комсомольсько-молодіжних екіпажів, 
які прийшли в бригади після школи. 
А перші жнива, перший хліб, зібра
ний своїми руками, запам’ятовується 
Д^ЛьС. як вперше ніігілп».теігий 

•ста і перший політ На нинішніх 
жшівах кожен третій механізатор ра
йону — молода людина віком до 
ЗО років.-Молоді іі досвідчені хлібо
роби сьогодні — в напруженій праці 
на хлібному полі за врожай ювілей
ного року.

В. КОРОБОВ, 
перший секретар Долипського 
райкому комсомолу.

Закінчилась ранкова планірка. Після 
вихідного невирішених проблем багато. 
Механізатори колгоспу «Прапор кому
нізму» допалювали останню цигарку, і 
зосереджені сідали в машину — чекало 
поле. До нього вела рівна, як стріла 
асфальтована дорога, обабіч якої' зруч
но прилаштувапись готель, їдальня, Бу
динок культури, універмаг. По ви- 
'оптзній у споришевому килимі стеж
ці просувалась зграйка молодих міц
них хлопців із валізами в руках. По
спішали на приміський автобус, — до 
Олександрії рукою подати. Повертати
муться до Кссівки в п’ятницю ввечері, 
нудьгуючи, бреньчатимуть на гітарі із 

1 сільськими хлопцями, зайдуть до СІЛЬ
СЬКОГО музею, і потім навперебій з 
гордістю розповідатимуть десь на за
воді г.ро його експонати. Краєзнавчий 
музей Косівки дійсно багатий експоната
ми. А сама Косівка — історією. Бойовою 
та трудовою славою вкрили себе косів- 
чени від періоду громадянської війни 
до наших днів. Я не знаю, що відчува
ють в музеї косівські хлопці, які працю
ють у місті. Але його директор Олен-

^^гти и и 11 піни----- 1 ; , м -------

ВАГОМЕ СЛОВО /// 
наставника леожац-Ті

Одними з перших поча
ли в Новоукраївському 
районі жнива трудівники 
колгоспу «Росія». Високі 
темпи і якість збирання— 
основна т;рбота механіза
торів, водіїв. Комбайнер, 
комсомолець Володимир 
Жорновий задає тон у 
творчому суперництві мо
лодих жниварів колгоспу.

Бо енергії, завзяття меха
нізатору не позичати. А 
коли бракує досвіду — 
завжди допоможе настав
ник, досвідчений механіза
тор.

Прислухається до порад 
своїх старших товаришів 
по праці, використовує 
їхній досвід і комсомо
лець З КОЛГОСПУ «Ленін
ські,п шлях» Олександр

Ти па землі — господар

ЧОМ НЕ 
ПРИЙШОВ?

Не повернувся після армії 
цо рідного села механіза
тор, а полю сумко без гос
подарів...
сандр КирИЛОЕИЧ МовЧсН із гіркотою 
сказав мені на прощання:

— Ви помітили, якими молодими були 
ті, хто встановлював тут Радянську впа
ду, організував колгосп, відстоював у 
боях рідну землю...

Бін мав рацію. Із пожовклих від часу 
фотографій дивились очі Іллі Данилови- 

Фаріш Тому па «зелених 
жнивах» тракторист по
стійно лідирував у зма
ганні.

11 а ф о т о: насталим*
молоді, механізатор колгоспу 
«Росія» М. Д.ОІИЦ1> д;ц по
ради комсомо іьіпп В ЖОР
НОВОМУ (фото вгорі). Пра
пор переможця знову і: руках 
Сашка ФАРІ НА.

Фото М. ЧАЯКОЬСЬКОГО.

ча Діброви, який в 1918 році очолив пер- і 
тиранський загін і з юнацькою безпо- н 
щадністю і безстрашністю громив бага- 0 
точислєнні банди Сірка, Григор’єва. А і 
ось Діброва змужнілий, із тими ж вог- [ 
пиками в очах через дьа десятиріччя — 
командир партизанського загону у Вели
кій Вітчизняній війні. А ось гітара Марії І 
Микизіль, із наївним дівочим бантом, 
Маоії Микизіль, юної партизанки, закато- 
еанрї фашистами. Ось залитий кров’ю | 
комсомольський квиток, болючі слова: І 
«Ніна Синицька прожила 21. Розстріляна І 
біля Бузкового лісу. Член Косівсько» П|Д- І 
ПІЛЬНО диверсійної Групи...».

І туї же в музеї, у відділі трудової 
слави — багаточисленмі фото; рафії пе
редовиків с;льсьногосподдрсько;о ви- 
□обчицтва. Обеітрені мужні обличчя літ
ніх механізаторів і доярок, і рідно в га
лереї образів — молоде обличчя...

Там, у музеї, хтось із молодих механі
заторів мені й заперечив: а нам просто 
не довіряють...

(ДИВ. З СТОР).
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доповідь, тов. Скічко
є

\

кожного

Обговорюємо проект Конституції' СРСР

і взяли 
Кірово- 

ЛКСМУ 
колгоспувикликають 

Коне гиту ці і 
ич і п усій

комсомольсько-молодіжної 
плавильників Світловод- 

заьоду чистих металів

Молодь області брала активну 
а роботі різних комісій Рад.

обговоренні доповіді 
перший ’секретар 

міськкому

З пленуму
обкому
ЛКСМУ

комуністів, які працюють з молод
дю. Якщо в 19/1 році у комсомоль
ському активі області було 2130 
членів К.Г1РС, то в цьому році у ви
борних комсомольських органах 
працює 3663 .молодих комуніста.

Комсомол під керівництвом партії, 
продовжував доповідач, нагромадив ве- 
лнкніі досвід роботи у державному, юс- 
подзрсько.му і культурному будівництві, 
ідейно-політичній роиоіі серед молоді. 
Сьогодні питання виховання, освіги, про
фесійної підготовки, праці, побиту і від
починку молоді розглядаються, як пра
вило, ж участю комсомольських коміте
тів.

Говорячи про такі важливі моменти, як 
участь молоді в управ.тіні внроони- 
цт-.-.ом, хотілося б зупинитись на досвіді 
роботи комітету комсомолу і ради моло
дих спеціалістів Світловодсьього заводу 
чистих металів імені ЇО-річчя СРСР. іуг 
органі шва но соціалістичне змагання за 
звання «Кращий молодий спеціаліст». 
Регулярно проводяться технічні семіна
ри, ііаукозо-іірактнчпі конференції. Аїо- 
лодмм спеціалістам доручаєгься робота 
з господарсько-договірних питань, що 
дає можливість залучити їх безпосеред
ньо ДО вирішенні! виробничих проблем, 
до управ іншії виробництвом. У Ц)76 ро
ці молодими спеціалістами заводу пода
но ЦІЬ рацюііалі іагорськнх пропозицій, з 
янь.» 91 впроваджена у виробництво. 
Економічний ефект — 181 тисяча карбо
ванців.

ОМСОМОЛЬСЬКІ організації 
лають ширше нрояв.іяга свої 

права і обоз'язкп у впрішепні пи
тань організації праці і побуту мо
лоді, використання коштів, визначе
них на соціально-культурні потреби 
і матсры.шщ заохочення. Певний 
досвід : цьо.іу нагромаджено ком- 
соми.н,сі.х-зю організацією колі оспу 
імені Х.\\ з'їзду і\1ІРС Онуфрйв- 
ського району. І'ут сагато зроблено 
дл>. оріапізації внеокопродуктпвноі 
праці молоді. Тільки з початку ро
ку сім комсомольдін-мехапізатсі із 
отримали нові .трактори. Трьом ком
сомольцям вручено нові автомаши
ни. В усіх трьох відділках трактор
ної бригади колгоспу є благоустроє
ні Будинки механізаторів, обладнані 
пункти обслуговування машішо- 
тракторного парку. Коні йде при
зов на дійсну служб в ряди Радян
ської Армії, молодому механізатору 
відкриза-зться особистий рахунок, 
куди щомісячно перераховуються 
25 процентів серелпьомдсячного за
робітку. • Комсомольцям І МОЛОДІ 
КС ЇГОСГГ, є де відпочити і провести 
своє юзвілля. Ту г побудовано два 
Будинки культури, дві СІЛЬСЬКИХ 
бібліотеки, стадіон, зона відпочинку 
на Дніпрі, у створення якої вели
кий вклад внесли Самі КОМСОМОЛЬЦІ.

Як результат всього комплексу 
КСІІКреті'ОЇ роботи ПО орі аііі’іаціі 
праці і побуту молоді, 52 вин , ікни- 
кн місцевої школи за останні три 
рої’.и залишились працювати в рід
іючу колгоспі. Мисе ц.ність КОМСО
МОЛЬСЬКОЇ організації за осіашц 
5 років иирос.т.і майже вдвічі.

Певний ДОСВІД роботи У ЦЬОМ', 

напрямі нагромаджений у комсо
мольських організаціях колгоспів 
імен: 40-річчя Жовтня Бобрннсць- 
коїо району, «Дружба» І Іовоу країн- 
ського району та в інших госпо
дарствах області.

Проект Конституції СРСР, — го
ворить О. О. Скічко, — відкриває 
перед -Ленінським комсомолом нові 
перспективи у справі комміістичпо- 

:гс будівництва, у роботі по поси
ленню і.т.ш'ціо-по.тітішііого’, грудоію- 
го і морального шіх'ованіїя молоді. 
Яскравим реальним проявом турбо
ти нашого суспільства про молодь, 
довір я до неї є 13-ї розділ просілу 
Конституції «Виборча система». Як
що за нинішньою Конституцією 
право бути обраним у Верховну 
Раду СРСР мані іільки особи, 
які досяглії 23 років, а у Верхов
ні Ради соїозикк республік — 
21 рік, то тепер пропонується нада
ти таї.у можливість всім радян
ським громадянам, з 18 років. Та
ким чином проект нової Конституції 
надає нашій молоді нові широкі 
мсжливосгі для управління справа
ми суспільства. щ можливості 
уже тепер немалі.

Перекоп.нічим сві іченням активної 
участі молоді н управлінні справами су
спільства стали вибори у місцеві Ради, 
які відбулися 19 череві. Тільки ча Кі- 
ровогри і.чині обрано 5217 депутатів ві
ком до 30 рочіа. Це більше, ніж кожен 

і. “ — - - -
участь . __  ______ . __
Ы-ьш<- ЗІ тиси-1 мотоіих людей піком до 
ТО роыв працювали під час виборів в 
окружних і ДІЛЬНИЧНИХ комісіях.

Я'И'ї же сьогодиі він. молодий дспу- 
і~и.‘ Осі, ильки кілька штрихів до со-

ЩАСТЯ
НАШЕ ЩАСТЯ

ціального портрету шліфувальний! Кі
ровоградського заводу тракторних гідро
агрегатів депутата Верховної _ Ради 
УРСР Югії Свтушенко. Вона особистім 
прикладом па імхас молодь на трудові 
успіхи, виступивши з ініціативою: вико
нати план двох років десятої п’ятирічки 
до С0-річчя Великого /коптив. Нині іні
ціатив. Юлії Євтушенхо підтримали 360 
комсомольсько-мол од і.к них колект цвів 
області. Вона — наст долини юних, моло
да маги, успішно навчається в технічно
му пузі. Бере активну участь в громад
ській роботі. Евтушенко допомагає у 
створенні музею підпільної комсомоль
ської організації «Спартак». Вона аап- 
,кди серед пропагандистів, агітаторів. 
Побувала на Олімпійських іграх в Мон
реалі. А нині Евтушенко переглянула 
свої соціалістичні зобов'язання, і план 
двох років п’ятирічки буде виконаний у 
вересні ивою року. Ірудо.іі успіхи, 
активі .і діяльність депутата Юлії Евту
шенко відзначені державними нагорода
ми, торік нона стала лауреатом премії 
Ленінської о кимсо.мо іу.

ВЕ. ПІКЕ завоювання соціалізму— 
право громадян СРСР на пра

цю — гарантується проектом нової 
Коне пгіуції. 1 разом з тіш в проек
ті Конституції скалин-: «Обо» язок 
і справа месії кожного здатного до 
крані громадянина СРСР — сумлін
на праця в обраній ним галузі су
спільно корисіїої діяльності суворі 
додержання трудової і виробничої 
ДИСЦИПЛІНИ ’. Із m ого положення 
просту Конституції внл.іиваюіь ве
личезні завдання, які сто-чь перед 
всіма громадськіїмії організаціями.

Сьогодні зусилля молодих стсгііз- 
чан спрямовані на виконання соціа
лістичних зобов’язань там, де йде 
битва за хліб. За попередніми да
ними на збиранні врожаю будуть 
працювати 15,5 тисяч комсомольців 
і молоді, 32U збиральних, 960 авто
мобільних, и10 ’ірак?орних екіпажів. 
Створено 570 КОМСОМОЛЬСЬКІ!.', постів 
якості, більше тисячі штабів, заги
нів, оперативних І’і'уц «Комсомоль
ського прожектора». Комсомольські 
комітети колгоспів і радгоспів, 
об’єднань та відділень «Сільгосп- 
гехпіки - повинні забезпечити таку 
розстановку' комсомольців і молоді 
на період збиранії:- врожаю, щоб 
і-сі, хі j має механі іатОрську спе
ціальність, були залучені до робиш 
на сільськогосподарських машинах 
і механізмах. Треба організувати 
роботу так, щоб кожен молодий 
зрудівши; відчув особисту відпові
дальність за долю г.рожаю, активно 
боровся за збереження 
грама зерна.

ІІочуїтя вслнхої гордості 
у молоді положення проекту 
про освіту. Ніші в області, 
країні, ішакіични 'тапериісно перехід до 
загальної середньої освіти. Більше 33 ти
сяч молодих трудівників Кірипоградіцп- 
ни успішно поєднують навчання з вироб
ничою дін.ішііспо. Тільки за есганній рік 
понад 1C тисяч іоііакін та дівчат з числа 
працюючої мо-іоді ідобулч середню осві
ту. Сьогодні в області більше 12 тисяч 
вчителів, кожний четвертнії з них — 
комсомолець, іі.іькі- з КІровпі радського 
педагогічної о інституту імені Пушкіна 
за роки дев’ятої п'ятирічки випуїцско 
ЗЗІ/ молодих спеціалістів. Більше третії- 
пи бюджету інстиіуту відведено на сти
пендії студентам. І це ще рач доводит, 
зрослу турботу нашої держанії про умо
ви. ііавча:ш;і і нобуї радянського сту
дентства.

Справі !;,:>ю школою гарту і трудово
го виховання майбутніх спеці • тісгів ста
ли студсчісі.і.і будівельні загони. Тільки 
торік за період третього, трудового се- 
ішетру обласним студентським загоном 
ВИКОНАНО 6} робіт иа
\ мїпзАшї І>.А тисяч, карбованців.

Серед соніально-скономічних прав, які 
таї ан гуються проектом нової Конститу
ції, t право на відпочинок. Вільний час 
в у нивах роїлннутото соціалізму — це 
баїатство. яке повннпо ішкористовува
тна. в інтересах всебічного розвитку 
громадянина. Нині в області діє 991 
клубних установ. 712 держалінх і 58Й 
відомчих бібліотек. книжковий фонд 
яких складає більше 12 мільйоїнп 
ск.ісмплярік. іію перевищує книжковий 
фонд усіх бібліотек царської Росії в 
1913 році.

У проекті попої Конституції запи
сано, що інтернаціональний обов’я
зок громадянина СРСР — сприяти 
розвиткові дружби і співробітни
цтва з народами інших країн, під
триманню і Зміцненню загального 
миру. Ленінський комсомол завжди 
розглядав питання ініернацїоііа.ть-

ного виховання молоді і зміцнення 
пролетарської солідарності з юнака
ми та дівчатами інших країн як єди
ний процес виховання . Особливу 
уваїу комсомол надає зміцненню 
братерської дружби і співробітни
цтва з спілками і всією молоддю со
ціалістичних країн. Немалу роботу 
в цьому напрямі проводить і наша 
комсомольська організація. Міцніє 
і розвивається багаторічна дружба, 
яка поріднила Кірозоградщппу і 
Толбухінськпй округ НРБ. Відбу
лось сьоме засідання міжнародного 
клубу молодих механізаторів «Кіро
воград — Толбухін». Молоді хлібо
робі:, спеціалісти сільського госпо
дарства, комсомольські працівіткп 
То.тбухіїіського. округу і нашої об
ласті винесли на обговорення важ
ливе питання — участь молоді у. 
дальшому розвитку іінснспфікації 
сільського господарства, ного спе
ціалізації і концентрації, високо- 
ефективного використання машино- 
Т|>акт6рною парку. Міцніють і роз
виваються іитернаг.іона.’ішіі зв’язки 
комсомольців і молоді області з мо
лодими німецькими будівельниками 
газопроводу «Оренбург — Західний 
кордон СР'СР». Важливим момен- 
юм в інтернаціональному вихован
ні молоді станс XI Всесвітній фсс- 
гиг.аль молоді в І авані. Конкрет
ною справою у підготовці до фести
валю був комсомо.тьсько-.молодіж- 
пиіі суботни'к, який відбувся 25 черв
ня. Більше 210 тисяч юнаків та дів
ча і області, ветеранів партії і ком- 
сомо.іу, наставників молоді вийшли 

фонд фестивалю 
130 тисяч карбо-

на суботпик. 
перераховано 
ванній...

Закінчу ючи
сказав.

— Тс, що ми сьогодні з вами об
говорюймо, бачимо, переживаємо 
разом з усім радянським народом, 
завтра увійде в шкільні і вузівські 
підручники, тому, що це яскрава хви
лююча сторінка нашої історії і на
ше головне завдання зараз — акти
візувати громадське життя, пошук 
нових резервів, надані широкого 
розмаху соціалістичному змаганню 
серед молоді.

В
участь: 
градського
Я. Бондар, групкомсорг 
імені Леніна Зііам’япського району 
К. Зубкова, зоотехнік колгоспу іме
ні Куйбишсва і Іовомнргородського 
району М. Марков, першпії секретар 
ГІетрівського райкому ЛКСМУ 
М. Парасоченко, учениця Гіавли- 
ської середньої НІКОЛИ Опуфріїв- 
ського району Л. Сіра, секретар ко
лі і і ст у комсомолу Кіровог радського 
педінституту імені О. С. Пушкіна 
В. Поладько, формувальник ливар
ного цеху сірого чавуну заводу 
«Червона зіркго О. Даценко, пер
ший секретар Олексаіілрівського 
райкому ЛКСМУ Н. Коровіна, бри
гадир ........   ‘..... *"
бригади 
ського
М. Петров, СС'КрСТЗ!) комітету ком
сомолу Новоукраіікькбго ііукрбза- 

секретар 
ЛКСМУ

г:оду С. Дворіна, другий 
Ульяновського райкомі’ 
В. Яремчук.

Учасники пленуму з почуттям ве
ликої гордості за Ленінську партію 
та Радянську Батьківщину, з синів
ською вдячністю за їхнє невтомне 
піклування про молодь від імені 
гц-іх юнаків і дівча і області запев
нили Центральний Комітет КГІРС, 
особисто Леоніда Ілліча Брежнєва, 
ЦК Компартії України та НК 
В.'ІКСМ, що вони ще тісніше згур
туються навколо рідної Комуністич
ної партії, віддадуть всі свої сили, 
знання і досвід для виконання за
повітів великого Леніна, успішному 
здійсненню історичних рішень XXV 
з’їзду КГІРС.

12 липня 1&77 року »■■■■ .«

СТУПЕНІ
Підбито підсумки соціалістичного 

змагання серед майстрів машинного 
доїння та комсомольсько-молодіжних 

колективів МТФ області
за перше півріччя

Галина БІЛОЗЕР з колгоспу «Зоря комунізму» 
Повоархангельського району одержала від кожної 
закріпленої за нею корови по 2887 кілограмів молока.

Ольга КОЗАЧЕНКО з і Іеснатківського відділка 
радгоспу 11-го імені Пегрозського цукрокомбінагу 
Олександрійського району — 2507.

Валентина МАРКОВА з колгоспу «Родича» Долнн- 
ського району — 2483.

Надія МАКСИААЕНКО з колгоспу «Перше травня»! 
Мг-ювкскісського району — 2446.

Мерія ІОЛУБЯК з колгоспу «Родина» Долинсько- 
го району — 2445.

Ольга ШЕВЧЕНКО з колгоспу «Прогрес» Ново- 
миргородського району — 2439,

Валентина ЄП1ШЕВА з колгоспу «Перше травня» 
МаловисківськогЬ району — 2363.

Людмила СОКИРСЬКА з колгоспу «Росія» Ново« 
українського району — 2337.

Валентина НОВАК з Ульяновсько.'о відділка Ma« 
лі висківського цукрокомбілату — 2250.

Зоя ПЛАХОТНЮК з колгоспу імені Мічуріна Нов* 
гсрсдківського ранену — 2211, ,

Трудове суперництво молодих майстрів машинного 
доїння в ювілеіі.іиму році набирає ударних темпів. 
Після зимівлі та масового резтелу на фермах області 
прийшла нора літнього утримання — иаиблагодатін
шого для одержання високих надоїв. 1 ці сиріш гливі 
умови по-господарському ії творчо впкорисіог.ують 
більшість молодих тваринників. Десятки їх .інше 
останнього місяця, застосовуючи найонтимальїцші ра
ціони, передову технологію виробництва продуктів 
ты риніїингга, довели середньодобові надої до 16—20 
кі.ібграмів. Змагаючись за приз обласної молодіжної 
і азе ги «Першій молодій п'йтитисячішці Кіровоград; 
щіши десяте і п’ятирічки», 24 доярки за шість місяців 
сдержали від кожної закріпленої корови понад 2 ти
сячі кілоірамів молока, 10 доярок — пліад 1900 кі
лограмів. Цей спільний успіх набагато перевершує 
результати па такий же період минулого року. В ос
новному молоді доярки справляються із своїми со
ціалістичними зобов’язаннями, взятими на честі» 
СО-ріІчя Великого Жовтня, значне число їх нас із 
переконливим випередженням.'

Серйозний ривок на фініші півріччя зробила Галина 
Білозер з колгоспу «Зоря комунізму» Повоархапгель- 
ського району. Вона отримала на 380кілограмів мо
лока більше від кбжііої корови в своїй групі, ніж по
передній призер змагання Ольга Козаченко. Одер
жавши найвищий середній надій на корову в масшта
бах області, Галина Білозер завоювала перехідний 
прів «Молодого комунара» «Першій молодій п’яти
тисячний! Кіровоградіцини десятої п’ятирічки».

Однак не можна замовчати того, що молоді доярки 
Кіровоградського, ГІетрівського, Компаиіївського, 
Устинівського, Дсбровсличківського районів ледь 
справляються з ліановими завданнями. Одна із при
чин цього в тому, що райкоми комсомолу безсистемно 
і.сдуть змагання, слабо вивчають причини, які зава- <">- 
жаіоть добиватися ефективності праці па фермах. 
Олександрійський райком та Світловодськнії міськком: 
комсомолу взагачі нерегулярно підбивають підсумки 
змагання між доярками, фрганізацііші відділи цих 
комітетів беруть інформації про хід суперництва... 
тільки в управліннях сільського господарства. Чи не 
пора відмовитись від такої практики? Виграшу від 
неї, як бачимо, ніякого.

НА НЕПОГАНОМУ організаційному рівні прохо
дить змагання між комсомольсько-молодіжними 
колективами ферм. Приз «Молодого комунара» «Кра

щому комсомольсько-молодіжному колективу МІФ 
області» за підсумками першого півріччя присвоює
ться комсомольсько-молодіжному колективу МІФ 
№ 2 колгоспу імені XX з'їзду КПРС Бобринецького 
району, очолюваному груикомсоргом Володимиром 
Міщспком. Від кожної корови тут отримали по 198 і,7 
кілограма молока. Інші комсомольсько-молодіжні ко
лективи добились за цей час таких результатів;

Комсомольсько-молодіжний колектив колі ослу 
імені Мічуріна Новгородківського району (групком- 
серг Ганна Гриль) — 1910 .кілограмі:*, молока.

Комсомольсько-молодіжний колектив МТФ кол- 
юсиу «Перше травня» Маловисківськоги району 
(і рункомсорг Марія Мірошниченко) — 1853.

Комсомольсько-молодіжна ферма Несваїкінського 
відділка радгоспу Другого імені Петровською цукро- 
комбінату Олсксандрівського району (ірункомсорг 
Ярослава Андру’цакевич) — 1833.

Комсомольсько-молодіжний колектив
колгоспу «Перше травня» Маловисківського 
ну — 1719. і

Комсомольсько-молодіжний колектив Іллічівського 
відділка Пірегонівського цукрокомбінату Голованів* 
ського району (групкомсорг Марія 1 ущі’іюк) — 1603«

Комсомольсько-молодіжний колектив МІФ № » 
колгоспу імені Шевченка Новгородківського району 
(групкомсорг Людмила Хоменко) — 1589.

Комсомольсько-молодіжний колектив МТФ № > 
радгоспу імені Димитрова Устинівського району 
(ірункомсорг Любов Малошгаи) — 1375.

КомсомольсІ.ко-молодіжний колектив колгоспу " 
імені Димитрова Новгородківського району (грунком- 
сорг Валентина Олійник) — 1349,

МТФ № 2
рано*

*-
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ЧОМ НЕ ПРИЙШОВ?
(Закінчення. Поч. на 1-й сіор.).

І як підтвердження—тези: була комсо- 
мольсько-молодіжна тракторна брига
да — розігнали, себто зробили дзі зви
чайні.

В комітеті комсомолу колгоспу це по
яснюють потребами господарстза. Зреш
тою, можливо, потреба така й була. Але 
ж від перестановки доданків сума не 
змінюється — в одній із новоутворених 
бригад можна і треба було створити 
комсомольсько-молодіжну.

В колгоспі 15 механізаторів — членів 
ВЛКСМ. Багато неспілкової молоді. 
Більша частина — досиідчені, здібні хлі
бороби. Однак на період жнив, — по
відомили мені з комітеті комсомолу, --
молодь буде зайнята на вивезенні соло
ми від комбайнів. Коментарі, очевидно, 
зайві.

Закріплення молоді на селі, турбота 
про умови її праці носить в колгоспі 
компанійський характер. Кілька років то
му, там провели одну кампанію — «Всім 
класом — до колгоспу!» В Косівській се
редній школі відповідно провели бесіду, 
більшість десятикласників подали заяви. 
В Будинку культури випускникам органі
зували урочистий прийом до колгоспу, 
видали наспіх оформлені трудові книж
ки, про цю подію захоплююче повідом
ляла місцева преса. Однак із випускни
ків того року в Косівці залишилась пра
цювати одна Неоніла Шахворост.

Торік із десятикласників влаштувався 
у колгосп тільки один юнак, який зараз 
служить в армії. Повернеться хлопець

до колгоспу, чи наслідує прикгад своїх 
старших товаришів? Адже подався поза
торік до міста Дмитро Панасенко. Торік 
попрацював місяць після армії і роз
рахувався Василь Бузилик, не повернув
ся до тракторної бригади Анатолій 
Костинський. Всі хлопці — механізатори.

Торік на курси механізаторів колгосп 
направляв 6 чоловік, працює в колгос
пі — 2. Позаторік курси закіниило чоти
ри механізатори — не працює в колгоспі 
жоден.

Мо/юдих доярок у господарстві немає 
взагалі. Немає наречених для отих увіль
нених у запас воїнів Радянської Армії, 
немає робочих рук у тваринництві, до 
того ж у 1978 році господарство закін
чить будівництво нового МОЛОЧНОГО 

комплексу на 1200 голів.
Хто працюватиме на комплексі, в полі? 

Можна навести точні дані, скільки кол
госпників із «Прапору комунізму» пішло 
на пенсію за останні роки, скільки піде 
у наступні. Б 1975 році — 14 чоловік, в 
19/6 — 18. В 1977—1980 роках на заслу
жений відпочинок піде понад 50 кол
госпників.

Тут статистика точна.
На жаль, не можна з такою ж точніс

тю сказати, скільки молсдих рук прийде 
в господарство завтра, через рік, через 
чотири роки? Поки що — це біла пляма 
в планах роботи комітету комсомолу 
господарства.

Л. КРАВЕЦЬ.
Колгосп «Прапор комунізму»
Олександрійського району.

УСПІШНО ПРОЙШЛА ПА КІРОВОГРАДСЬКІЙ СЦЕНІ ПРЕМ’ЄРА ЛППЕЦЬКОГО ОБ
ЛАСНОГО ДРАМАТИЧНОГО ГЕАТРУ ВИСТАВА М. ШЛІРОВА «МОЇ НАДІЇ».

) ІІЛ ФОТО: СЦЕНА ІЗ ВИСТАВИ. Фото М. ТЕРНЛВСЬКОГО.

ЩЕ НЕДАВНО, йдучи 
на роботу, я зустріча

ла учнів, які поспішали до 
інколи пз екзамени, дів
чатка — з пишними біли
ми стрічками, хлопці — а 
білосніжних сорочках. І 
якось відразу впізнавала 
серед них випускників, 
можливо, но серйозніших і 
заклопоїаніших обличчях, 
а, може, по тому, що біль
шість з ічі.х не розлучає
ться з учнівською формою, 
відчуваючи, що вже біль
ше не носити її ніколи, що 
школярі воші — останні 
дні в житті.

Чомусь я не байдужа до 
їхньої долі, хочеться, аби 
їм вішала світла радісна 
дорога, і щоб не повторю
вали вони моїх помилок 
на порозі самостійності. 
Яких? Розповім.

Не так давно і я була 
випускницею 1 Іовоосог- 
ської восьмирічної школи, 
що па Олександрівщипі. 
По закінченні навчання 
вирішила поступити до 
кооперативного технікуму. 
Чому саме до цього на
вчального закладу, відвер
то кажучи, не розумію н 
ДОСІ. MüzK.lllBO тому, що 
багато моїх однокласни
ків. подруї пішли навчати
ся в училйща, технікуми, 
а я ж не гірша за інших. 
Але своєї майбу гньоі про
фесії добре не уявляла. За 
цей необдуманий крок і 
поплатилася, бо після за
кінчення технікуму зрозу
міла — ця професія не для 
мене, не но душі, як ка
жуть.

і вереді мною постала 
важлива проблема, як 
знайти свій шлях у житті, 
куди піні працювати? Ще 
коли навчалась у школі, 
не раз бувала разом з ма
мою на цукрокомбіпаті, де 
вона працювала багато 
років. Ліспі подобалось 
там, подобався перш за 
все чіткий, злагоджений 
ритм роботи підприємства, 
здруженші колектив ро
бітників. Та піти па завод 
не вистачало в мене смі
ливості. Влаштувалася у 
харчокомбінат. Але і гам 
'не знайшла свого покли

кання.
Персси.іііла таки боязнь і 

влаштувалась працювати на 
цукроконбінаті. Знову, відвер
то зізнаюсь, — охопив мене 
розпач, коли побачила, гцо 
треба вміти ладна ги з такими 
величезними верстатами. ІІа 
щастя, до мене підійшов чоло
вік і, дізнавшись, в чому спра

ва, іісвін по цехах, ознайомив

• АНКЕТА „MK«

• „Розкажіть
про мою професію**

9 РОЗПОВІДЬ ТРЕТЯ

ЯКА ВОНА -
♦

ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ?
з історією підприємства, пока
зав весь виробничий процес 
переробки буряків Бачу — в 
різних цехах заводу, на різних 
роботах працюють такі ж дів
чата, як і я. Працюють швид
ко. вправно, красиво. Захоті
лось так же вміло ладнати і 
самій з верстатом, »’явилася 
впевненість у собі.

А знайомив мене з заводом, 
як я дізналась пізніше, голов
ний інженер підприємства 
Юрці Федорович Цюкало.

З того часу пройшло 
вже іри роки. Період хоч 
і невеликий, але достатній, 
щоб набути необхідних 
навиків і добре усвідоми
ти, що професію я вибра
ла, паренні, правильну — 
робітничу.

Зараз працюю па вер- 
стаїі для пакування цук
ру -рафінаду «Дорожннй», 
ланкова комсомольсько- 
молодіжної ланки. Члени 
нашого маленького колек
тиву постійно викопують і 
перевиконують норми ви- 
робіїку.. Ми всі гордимося 
тим, що продукцію випус
каємо зі Знаком якості і 
прагнемо працювати ще 
краще.

11а звітно-виборних ком
сомольських зборах мене 
обрали комсоргом гру гін. 
Тепер відчуваю, що відпо
відальна не тільки за свої 
вчинки, справи, — відпо
відаю за цілий колектив. 
Це придає сил, наснаги і 
безпосередньо на своїй ви
робі. нчіи ділянці, і в гро
мадсько-корисній роботі. 
Великі і відповідальні зав
дання стоять зараз пе
ред усіма заводчанами і, 
зокрема, перед комсомоль
ця:.;.*, і молоддю нашого 
підприємства — ми повин
ні боротись за дострокове 

виконання планів десятої 
п’ятирічки, дати країні 
більше цукру, гідно зустрі
ти 60-річчя Великою 
Жовтня. У досягненні цієї 
мені шліфується наша ро
бі ішіча майстерність, ви
робляється активна жит
тєва позиція, зростає гор
дість за своє підприємство. 
Іак, я горджуся тим, що 
працюю па заводі — флаг
мані промисловості райо
ну, на підприємстві, що 
нагороджене орденом гру- 
дового Червоною Пра
пора.

Користуючись наї-одою, хочу 
звернутись до всіх випускни
ків, всіх, хто цього року став 
на самостійний шлях — за
втрашніх молодих виробнич
ників. колгоспників і студен
тів. Якщо ні вагаєтесь у ви
борі тИГІЄВЬЇ дороги, то 
перш, ніж піти вчитися, по
працюйте, зіткніться віч-на-віч 
зі своєю професіїю, з її при
надами і труднощами. іим 
більше, що виробничий колек
тив де ви працюватимете, за
гартує влш характер, силу, во
лю. Адже на сучасному етапі 
пау ново-технічного прот ресу 
справжнім інженером, техні
ком можна стати лише тоді, 
коли поєднаєш теоретичні 
знання, набуті в навчальному 
закладі, з практичними нави
ками на виробництві.

Правильна професія, від
мова від пошуку легкою 
шляху в житті, трудове за- 
і гуртування в робочому ко
лективі, прагнення підви
щити свій рівень знань — 
такою повніша бути, на 
мою думку, активна жит
тєва позиція сьогодніш
ньою випускника.

С. ЧЕРКАС, J 
робітниця Другого іме- ■ 
НІ Петровського цукро- ; 
комбінату. і

13 ЛИПНЯ

ПЕРШУ ПРОГРАМА. 9.00 — 
Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Терміново 
потрібний чарівник». Катка. 
.10.00 — К, г. Телефільм «Спро
стування». І серія. 11.10 —
К. т. «Клуб кіибМодорожей». 
11.00 — К. т. Документальні 
фільми. 14.55 — к. г. Теле
фільм дли дітей. «Вдивіться в 
цс обличчя». І і 2 серії. 16.33 
4— К. т. Філі.м-ноицсрт. Грає 
лауреат міжнародних конкур
сів Л. Тимофеева. 17.05 —
^Щоденник соціалістичного 
змагання». 17.20 — Кіножур
нал. 17.30 — Концерт. 18.00 — 
'«День за днем». (Кіровоград). 
■18.15 — К. т. Мультфільм 
«Знайомтесь», вулиця». 18.20— 
К. і. Польова пошта «Подпи- 
«>■». ІЧ.Ю — К. г. Тираж 
«Спортлото». 19.00 — К. т. До 
60-річчя Великого Жовтня. 
^Радянська Латвія». 21.00 — 
«Час». 21.30 — К т. Теле
фільм «Спростування». 2 се
рій. 22.40 — Документальні 
фільми про спорт. (Іо закін
ченні — новини,

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Спеціалізація і концентра- 
дів — магістральний напрям».- 
*0.20 — Му;.щпнй фільм «Ек»

замен на сцені». 11.00 — Но
вини. 11.15 — «Екран моло
дих». 17.05 — «Наука сьо
годні». 17.35 — «Сонячне ко
ло». Концерт. 18.00 — «Співає 
Галина Олійниченко». 18.30 — 
«Сільськогосподарський тиж
день». 18.15 — Маленький кон
церт. 19.00 — Вісті. 19.30 —
«Наша біографія. Рік 1952». 
20.4" — «На добраніч, діти!». 
21.00 — «Час». 21.30 — В. Чер- 
пііх, «Здрастуйте, я — Пет
ров». Вистава. Під час перер
ий — «Україна жнивує». По 
закінченні — новини.

14 ЛИПНЯ
НЕР11ІЛ ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Сонячне ко
ло». Концерт. 10.00 — К. т. 
Ч слефілі.м «Спростування». 
2 серія, U.K) — К. т. «Наша 
біоірафія. Рік 1955». 14.00 —
Фільм «Портрет «позитрона». 
14.50 — М. О. Островськпй. 
«Як гартувалася сталь». 15.40
— К. т. «Ми знайомимось з 
природою». 16.00 — К. т. «Ро
сійська моса». 16.15 — «Обго
ворюємо проект Конституції 
СРСР». 17.1'0 — «Золоті зірки 
України». Кіпоиарис. 17.15 — 
«На допомогу абітурієнтам». 
«Запрошує технікум радіо
електроніки». 17.45 — Для ді
тей. Концерт. 18.00 — «Кірово- 
градщпна спортивна». (Кіро
воград). 18.30 — К. т. Телена
рис «Гес Холл у Москві» 19.00
— К. т. Чемпіонат СРСР з
футболу: «Динамо» (К) —
«Арарат» (Єреван). Під час 
перерви— «Обговорюємо про
ект Конституції СРСР». Ви
ступ голови виконкому Мало- 
внсківської районної Ради де
путатів трудящих І'. С. Ружн- 
на. (Кіровоград). 21.00—«Час». 
21.30—К. т. Телефільм «Спро
стування». ■ 3 серій. 22.45 —< 
К. г. «Грає віолончеліст А. На

варра». (Франція). По закін
ченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 - 
«Наша біографія. Рік 1952». 
11.00 — Новини. 11.15—В. Чор
них. «Здрасіуйте, я — Пет
ров». Вистава. 16.45 — «Ша
хова школа*. 17.15 — «Опера
ція «Зірниця». 18.0(1 — Вісті. 
19.00 — Першість СРСР з фут
болу: «Шахтар» — «Крила 
Рад». 20.45 — «На добраніч, 
діти!». 21.00 — «Час». 21 30 — 
«Для вас, трудівники ланів!». 
Концерт. 22.10 — Футбольний 
огляд. По закінченні — «Ук
раїна жнивує». Новини.

15 ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Позиви. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. Кіноирограма 
для дітей. «Дресирувальники».
10.15 — К. г. Телефільм «Спро
стування». З серія. 11.30—Для 
дней. Л. Устинов. «Острів 
навпіл*. Вистава. 1-І.00 — Кі- 
Ііопрограма. 14.55 — «Творчість 
JI. М. Толстого, 15.55 — Фільм 
для дітей. «Вулиця молодшо
го сина». 17.30 — «Кіровоград
— Толбухін: дружба міцніє».
(Кіровоград). 17.50 — Теле
фільм. (Кіровоград). 1S.00 — 
Новини. 18.15 — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.30 — 
К. т. Програма телебачення 
Іраку до національного Дня 
республіки. 19.45 — К. т. «Об
говорюємо проект Конституції 
•СРСР*. 20.00 — К. т. «Наша 
біографія. РІКІ956». 21.00 —
«Час». ’21.30 — Г. Боровик. 
«Інтерв’ю в Буенос-Айресі». 
Вистава Костромського дра
ма пічної о театру, (Кірово- 
ірад).

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
«Наука — виробництву:'. 10.30
— «Палітра юних». 11.00 — 
Новини.'і 1.15 — Концерт. 11.30
— «Блакитний календар». До- 

нуінеіітлльїіий фільм. 1Н.15 —і 

«П’ятирічка ефективності і 
якості». 17.15 — На допомогу 
абітурієнтам. «Українська 
сільськогосподарськії акаде
мія». 17.30 — «Москва і моск
вичі». 18.00 — Музичний фільм 
«Да;срсло і піснії». 18.30 — 
«Закон нашого життя». Ре
портаж. 19.00 — Вісті. 19.30 — 
Концерт. 20.00 — Першість 
СРСР з футболу: «Дніпро» — 
«Кайрат». 20.45 — «На добра
ніч. діти'». 21.00—«Час». 21.30
— Фільм «Адам і Хсва». 22.10
— «Україна жнивує». 22.55 — 
Повний.

16 липня
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.19 — К. г. Гімнасти
ка. 9.30 — К. т. «Умілі руки*. 
10.00 — К. т. «Для вас. бать- 
киї». 10.30 — К. т. «Ранкова 
пошта». 11.05 — К. т. «Розпо
віді про художників». 11.35 — 
К. т. Концерт. 12.00 —• «Кни
гарня». 13.00 — Фільм для ді
тей. «Пригоди Крота». 11.20— 
К. т. «Камерна творчість 
С. Танеевл». 14.50 — к. т. 
«Здоров’я».-15.20 — К. Т. \н- 
раж «Спортлото». 15.30 —
К. т. «Літературні читання». 
М. Прншвін 16.10 — К. і. Кі- 
ноальманах для дітей. «Зіроч
ка». 16.50 — К. г. Концерт. 
17.25 — К. г. Доку ментальний 
телефільм «Дніпропетровськ» 
із циклу «Міста і люди». 18.00
— Повніш. 18.15—К. т. Мульт- 
фі іьміі. 18.50 — К т. »9 сгу- 
ДІЛ». 19.50 — Фільм «Помилка

резидента». Частина І. 21.00 — 
«Час». 21.30 — К. г Кінорано- 
рама. 23.00 — К. т. Чемпіонат 
СРСР і реібі. Но закінченні— 
повний.

ДРУГУ ПРОГРАМА. 10.00 - 
Для школярів. «Сурмач». 10.30
— Документальний телефільм
«Діалог» 11.00 — Новини.
11.15 — «У СВІТІ музики». 12.1::
— «Суботній репортаж». 12.45 
*7 « О л і вець-м а ,ч іовсць». 13.ІЗ— 
«Жомневнй заспів». Випуск 

28. 13.45 — Мультфільм «Про 
кошеня Женю і правила ру
ху». 11.10 — «Славою овіяні». 
14.55 — «Ліричні мелодії». 
15.10 — Телефільм «Кортик». 
1 і 2 серії. 17.30 — Для дітей 
«Знай, люби, бережи». 18.00 — 
«Естафета полум'яних років». 
Відсофільм 8. 19.30 — «Наша 
біоірафія. Рік 1953». 20.45 — 
«На добраніч, діти!». 21.00 — 
«Час». 21.30 — Фільм «Життя 
випробовує нас». 22.50 — «Ук
раїна жнивує». (Кіровоград- 
па Республіканське телебачен
ня). 23.05 — Новини.

17 .ЛИПНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 9.00 — 

Новини. 9.10 — К. т. Гімнасти
ка для дітей. 9.30 — К. т. «Бу
дильник». 10.00 — «Служу Ра
дянському Союзу!». 11.00 — 
К. т. І. ЗюЗюкін. «Дуже склад
не життя \. Муратова» 1е- 
леаистава. Частина 1. 12.00 — 
К. т. «Музичний кіоск». 12.30— 
«Сільська година». 13.30 — 
К. г. «Сьогодні — День мета
лург.!». із.І. — Фільм «Батько 
солдата*. 15.25 — к т. Сьо
годні — День металурга. 13.40
— К. т. Концерт присвячений 
Дню металурга. 10.40 — К. т. 
«Міжнародна панорама». 17.10
— К. т. Мультфільм. 17.25 — 
К. т. Телефільм «Велика 
сім'я» з циклу «Батьки і ді

ПОГОДА
ВлС'Ш, 12 ЛІІН'ІЯ по території оГ:.,.ІСГІ і місті- Кіро

вограду передб ічається мінлива хмарність, в другів 
половині дня місцями нгвеликин дощ. можлива гро- 
?а. Вітер пізнічно-західний 0—9 метрів на секунду. 
Температура повітря по області 20—25, по місту 
21—23 градуси.

Т. ■. о. редактора М. CEMEH1OK«

ти». 18 00 — Новини. 18.15 —• 
К. т. «Клуб кіноподорожей».
19.15 — К. т. «ИІСіія-77». 19.45
— К. т. «Обіонорюємо проекі 
Конституції СРСР». 19.55 —• 
Фільм «Помилка резидента». 
Частина 2. 21.00 — «Час». 21.ю
— К. т. П. І. Чайковський.
«Симфонія № 1». 22.25 — Між
народний турнір з водного по
ло. Збірна СРСР — збірна 
Голландії. По закінченні — 
новини. _

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
Для дітей. «Сонечко». 10.30 — 
«Мальовнича Україна». «Ку
рорт Ярсмча». 11.00 — «Так у 
нашому роду повелося». 11.45
— Телефільм «Кортик». З се
рія. 12.55 — «Літо піонерське». 
13.40 — «Наодинці з книгою». 
Ю. Збанацькмй. «Люди з ле
генди». 14.10 — «Слава сол
датська». 14.45 — «Сьогодні — 
День металурга». В передачі 
бере участь міністр чорної ме
талургії УРСР Я. П Куликов.
15.15 — Документальний фільм 
«Майстер». 15.35 — «Катруснм 
кіпо.-ал». 16.35 — «Сільські об
ри». 17.05 — Творчий зви пе
реможців третього туру пер
шого Всесоюзного фестивалю 
самодіяльної художньої твор
чості трудящих Житомирської 
області. 18.(0 — «Зміна ройн- 
ннчао. І9.0С- — Вісті 19.30 —- 
Фестиваль «На трасі дружби». 
19.45 — «Найдорожче». Відео- 
фі.т.м. 20.50 — «На добраніч, 
Діїи!». 21.09 — «Час». 21.30 — 
Телефільм «Пісні над хмара
ми». 2’.35 — «Україна жни
вує». 22.50 — Новини.
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запрошують інститути, техн відомії, нчилмисат
НАШІ ЮНІ
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬО! ОСВІ- 

ТИ І СПЕЦ АйЬІІОСТІ, ВСТУІІЛП1Е Б КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 2. ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ «КІРОВОГ РАДВАЖБУД» — НАЙБІЛЬШОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРІ АП13АШЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах 2 ТрИрІЧНИ/л строком навчання училище 
готує стсляріз (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, освітлювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних) мулярів— 
монтажників конструкцій, штукатурів, лиці альників- 
плитковиків, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із січним строком навчання — лицювальни- 
ків-ппитке вичів.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИЙМАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ БІД 15 ДО 20 РОКІВ 
Ш.0 МАЮТЬ ОСВІ ІУ ЗА S-I0 КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і робо
чим одягом, триразовим харчуванням, підручниками, 
вони одержують третину суми, заробленої ними на ви
робничій практиці. Час навчання в заклад раховус- 
ться до трудового стажу.

Училище має чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спорть.Ений та актовий зали. Є спортивне літне містеч
ко, працюють гуртки технічної творчості, художньої

Професійне У'іи.ініце 
імені 50-річчя

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ Н,А
Заклад готу« висококваліфікова- 

пнх стрічкарок, рівничннць, пря- 
днльниць, мотальнинь-сукальниць. 
ткаль крутильниць, операторів че
сальних машин з умінням викону
вати роботу контролера за освоє
ною спеціальністю.

11г навчання приймають дівчат 
еіком 15—20 років.

Строк навчання: па спеціальнос
тях «стрічкарка», «крутильниця», 
«мотальннця-сукальннця», «опера
тор» — 1 рік, на спеціальностях 
«рівішчпшіч». «прядильниця», «тка
ля» — па базі 10 класів — 1 рік, на 
базі 8 класів — 2 роки.

Учням виплачують стипендію в 
розмірі від 36 до 44 карбованців на 
місяць, па 8 місяців надають гурто-

Радннської
Чернігівського камво.тьно- 

України
1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

житок. До палання місця в гурто
житку воші проживають на приват
них квартирах (оплата за рахунок 
комбінату). Адреси квартир дає за
клад.

Під час виробничої практик!! учні 
одержують зарплату.

Випускникам присвоюють 3, 4. 5 
розряди по вибраних спеціальнос
тях і вилають атестат про закін
чення училища.

Час навчання в закладі зарахо
вується до трудового стажу.

Учні училища мають можливість 
одночасно вчитися у вечірній школі 
робітничої молоді і в механ’ко-тєх- 
но логічному технікумі, що знахо
диться V приміщенні професійного 
училища.

Олександрійське міське професійно-технічне училище Ж 5
НАБИРАЄ УЧНІВ

НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ск 
(С

«J

4£ * С. X

ж

СЗ а*
X п г ?
С X C.Ö 
V »- х 
O'z kJ X

Муляр 1 рік 2 роки

Тесляр 1 рік 1 рік

ШтуКёТур 1 рік 1 рік

Муляр-монтажник 1 рік 2 роки

Шїукатур-лицгсвальник-
плитковик 1 рік 2 рони

Машиніст бульдозера, скрепера, 
грейдера причіпного 1 рік 2 роми

Машиніст екскаватора 1 рік 2 роки

Машиніст автогрейдера, 
автоскрепера 1 рік 2 роки

Слюсзр-саніехнік 1 рік 2 рони

Монтажник г.о монтажу ста
левих 4 залізобетонних 
конструкцій — електро- 

, зварник 1 рік 2 роки

Наша адреса і ішФоі

ДРУЗІ!
самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним, ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність 
учні гдосконалюють під керівництвом досвідчених тре
нерів, майстрів спорту СРСР.

Випускники-відмінники мають право вступати до ви
щих і середніх навчальних закладів на пільгових умо
вах, а також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, ав гобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред являють особисто), документ про освіту лсвід- 
ки з місця проживання і про склад сім’ї, медичку до
рідну (ферма № 256), вісім фотскарток розміром 
3X4 гм.

Початок занять — з 1 вересня.

Адоеса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Черво- 
нозорівська, 23. Телефон 2-38-49.

їхати до училища: автобусами №№ 2, 14 — до зу
пинки «Вулиця Мічурінал, № 29 — до нінцевоі зупинки 
або тролейбусом №2 — до зупинки «Буддстаг»-» чи 
«Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.

суконного комбінату

Тих. що закінчили училище, до 
цього технікуму приймають поза 
конкурсом. •

Вступники до профтехучилища 
подають документ про освіту (Ори
гінал). свідоцтво про народження, 
характеристику, автобіографію, 6 фо
токарток (3X4 см). медичну довід
ку (форма А? 286). довідку з місия 
проживання.

Зарахування до закладу відбірна 
комісія проводить без екзаменів.

Початок навчання з 1 серпня і 
1 вересня.

Адреса училища: м. Чернігів-23, 
гул. Щорса, 64. професійне училище 
Чернігівського камвольно-суконно
го комбінату імені 50-річчя Радян
ської України.

ДИРЕКЦІЯ.

Юнаків і дівчат віком 15—20 років з освітою за 
Г—10 класів приймають на спеціальності: муляр, 
тесляр, штукатур, муляр-монтажиик. штукатур-лишо- 
гпі.тьшік-плитковик монтажник по монтажу сталевих 
і залізобетонних конструкцій — електрозварник.

Приймають також воїнів, звільнених у запас із лав 
Радянської Армії. їм виплачують стипендію в розмірі 
75 карбованців на місяць. Строк навчання — 8—10 
МІСЯЦІВ.

Випускників училища направляють на роботу в 
міста Олександрію, Світловсдськ. Кіровоград. Дні- 
тфолетрепськ. Кривий Ріг та інші

Учні перебувають на повному державному забез
печенні, іногородні'.! палають місця в гуртожитку.

Піл час виробничої практики учні одержують 33 
проценти заробітку.

При закладі працює школа робітничої молоді (9— 
10 класи).

Початок запят-ь з 1 вересня.
Вступники полають заяву на ім’я директора, авто

біографію. па.'перт абс свідоцтво про народження, 
документ про освіту, довідку з місия проживання Із 

Флзначеьвям складу сім’ї, характеристику зі школи, 
три фотокартки розміром 3X4 см, три фотокартки 
розміром 5X8 г.м.

Документи приймають у канцелярії училища.
Адреса училища: Кіровоградська область, м. Олек

сандрія селище Дими і рове, вул. Трудових резер
вів, 23.

ДИРЕКЦІЯ.

Газета виходить «МОЛОДОЙ КОММУН 1p» -
орган Киропоїріідского обкома

у вівторок, четвер, ЛКСЛ1У. г. Кноової ррд. -— 
Гаїсга псчатаеіся

суботу. па украинском языке.

О .тександрійське середи« 
меліоративне профтехучилище

Ж 1
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
З СПЁЦ1 АЛЬНОСIЕН:

З 3-РІЧНІШ СТРОКОМ НАВЧАННЯ, ДЛЯ тих, 
ХТО ЗАКІНЧИЛИ 8 КЛАСІВ:

Трактористи-машиністи широкого профілю.
Механізатори меліоративних робіт з правом робо

ти на екскаваторах, скреперах, бульдозерах, грейде« 
рах та інших землерийних машинах. 
Електрозварники.

Машиністи екскаваторів. ,
Машиніст» автомобільних кранів.
Особи, які закінчили училище, одержують доку

мент про професію, атестат зрілості про середню 
освіту. При училищі працюють курси по підготовці 
водіїв мотоциклів і автомашин.

2-Р1ЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ:
.Маляри (юнаки і дівчата з 15 років).
Муляри (юнаки з 16 років).

З СТРОКОМ НАВЧАННЯ 1 РІК:
Машиністи екскаваторів (вік 17 років).
Машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів 

(17 років). і
Шофери з кваліфікацією слюсаря (17 років). ї
Зараховані до училища забезпечуються триразовим 

безплатним харчуванням, стипендією, спецодягом Гі 
форменим одягом, а ті, хто потребує — гуртожит
ком.

З 6-МІСЯЧНИМ СТРОКОМ НАВЧАННЯ З ЧИС
ЛА ОСІБ. УВІЛЬНЕНИХ В ЗАПАС З ЛАВ РАДЯН
СЬКОЇ АРМІЇ, З СТИПЕНДІЄЮ 85 КАРБОВАНЦІВ 
НА МІСЯЦЬ:

Машиністи бульдозерів, скреперів, грейдерів.
Електрогазозварники.
Тракторист и-ма н-иністи.
Машиністи екскаваторів.

Зарахування до училища приводиться без вступ
них екзаменів. В період, проходження виробничої 
практики учні одержують 100 процентів заробітної 
плати.

Для вступу до училища необхідно мати такі доку
менти: свідоцтво про освіту (не нижче 8 класів), сві
доцтво про народження і по досягненню 16 років ~— 
паспорт, характеристику ."і школи чи останнього міс
ця роботи, довідку з місця проживання і про склад 
сім'ї, автобіографію, шість фотбьггртфй розміром 
3X4 см.

Початок занять з 1 вересня 1977 року.
Ті, що закінчили училище, направляються на робо

ту в організації Міністерства меліорації і водного 
господарства УРСР.

Адреса училища: м. Олександрія. Кіровоградської 
області, Користівське шосе. 6. ОССПТУ-І. їхати авто-' 
бусами: №№ 4.52, 32, 22, 23 до зупинки «Училище».

ДИРЕКЦІЯ-

Профтехучилище
Кіровоградського м’ясокомбінату

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1977-1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Приймають юнаків і дівчат піком 16 років і стар
ших з ссвітою не нижче 8 класів.

Строк навчання — 1 рік. ’ л
Прийняті перебивають па повному державному за

безпеченні, одержують триразове харчування, обмун
дирування. стипендію і квартирні п розмірі 3 карбо
ванців на місяць. Наприкінці 1977 року буде злапО 
в експлуатацію гуртожиток для учнів.

У період проходження виробничої практики учням 
сидають спецодяг, за роботи, викопані ними в цей 
час, виплачують 33 проценти від заробленої суми.

Час навчання зараховується в трудовий стаж.
Училище готує операторів по первинній переробні 

тгг.рнн. сбвалювалі ііикіп і жпловиків м’яса, форму* 
пальників ковбасних виробів, виготовлювачів нату
ральної кишкової оболонки, оброблювачів тушок 
кролів і птиці.

Випускників направляють на роботу за енспіалм 
пісно па підприємства Кіровоградського виробничого 
об'єднання м’ясної промисловості.

При училищі є Філіал вечірньої школи.
Всіуптіки полають па ім’я директора училища 

заяву, свідоцтво про народження, свідоцтво про,осві
ту. довідки з місия проживания і про склад сім’ї, ха* 
рактсогстику. медичну довідку (форма № 286). 4 фо? 
токаріки розміром 3X4 см. Паспорт пред’являють’ 
особисто.

346050. ГСП. Кіровоград 50, вул. Луначзрського, 36. 
Телефони: відповідальною 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.

Друкарня ім. Г. ЛІ. Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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Приймання документів — щодня, крім неділі, иО 
25 серпня.

Звертатися на адресу: 316100, м. Кіровоград, Обоз* 
нівсіке шосе, м’ясокомбінат, профтехучилище. Теле* 
фон 6-70-3-30.

ДИРЕКЦІЯ.
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