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„ЗОЛОТИЙ КОЛОС“

СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ:

Е
 Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу ■ «Перше

Ііетріеського району «Колосом» намолотив 
центнерів зерна.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла 
Нетрівського району («Колос») —

, Еапентин БРИЖУК з колгоспу
Б ськогс району ('. Колос») — 12670.
|І Микола САМОДІН з колгоспу

і! ОлександрІЕСького району («Колос») — 11317.
К Віктор СЕНДЗЮК з колгоспу імені Кіооса Бобри- 
® нецького району («Колос») — 11036.

Іван НОВАК з колгоспу імені Карла Маркса Кіро- 
I поградського району («Нива») — 10604.
|| Володимир ЧАБАН з колгоспу «Росія» Новоукра-
К інсьчого району («Колос») — 10543.

Василь ЦАРЕНКО з колгоспу імені Чкалова Петрів- 
и ського району («Нива») — 10001.

| Олександр ТРЮХАН з радгоспу «П ятихатськнй» 
В Нетрівського району б<Колос») — 9781.

Любомир І АЙДУЧАК з колгоспу «Росія» Олек
сандрійського району («Колос») — 9660.

® Степан СУЛЬЖИК з колгоспу (Україна» Новгород- 
ківського району («Нива») — 9455.

: Федір БОЙКО з колгоспу імені Кірова Долин-
| ського району (СК-4) — 8222.

ТрСЕНЯн

13749

17762.
«Маяк»

/Лариса

Знам’ян-

IV, єні Свердлова

Вітаємо хлібо
робів Олексан
дрійського, во
линського, Нов-
гсродківсько г о, 
Бобринецьк о г о 
та Петрівського 
районів з вико
нанням соціалі
стичних зобов’я
зань хлібозаго
тівель!

У ЗАСІКИ БАТЬКІВ
ЩИНИ ГОСПОДАРСТ

ЖОВТНЕВАЯ 
ВАХТА W

ХЛІБОРОБИ

g РЕПОРТАЖ ЧЕРВОНОГО ТИЖНЯ

Двічі перші

Ц ЕМОВ кораблі біля 
** причалу зупинилися 
край лісосмуги комбайни. 
Григорій Коробило, по
чекавши поки розсіється 
курява Еідчрив дсерцята 
кабіни й ступне на місток 
«Колеса». В груди вдарив 
легкий вітер. Юнак вдих
нув свіже повітря і еідчув 
полегкість. Тепер КОСОЕИ" 
цю ранніх зернових за
вершено. У перші свої 
жнива разом із Віктором 
Миколенком намолотив 
понад 11 тисяч центнерів 
зерна!

Від радості, що успішне 
витримав випробування 
на хліборобську зрілість, 
він хотів підняти руки до
гори і голосно вигукнути; 
«Перемога!», але стри
мався: ще подумають
хлопці, що хвастається.

Але Віктор розумів на
парника. У найжаркіші 
дні, коли від гарячого по
вітря ставало важко ди
хати в кабіні, еін найбіль
ше радів. Тоді намолоти 
за добу сягали до 700— 
800 центнерів зерна. І 
коли комбайн стояв у 
грузькому від вологості 
полі, КОЛИ ЙШЛИ дощі. 
Микола теж знаходив ро
боту, не втрачав часу — 
перевіряв справність вуз
лів.

— Ще декілька днів, а 
може й тиждень дове
деться косити, — нагадав 
Григооісві. --- Сусіди 8
«Україні» в.їдстають.

(Лив. 2 стер).

Корпункти «МК» повідомляють:

ВА ОЛЕКСАНДРІЙ
СЬКОГО РАЙОНУ ДО
СТАВИЛИ 1С0835, Д0- 
ЛИНСЬКОГО — 75086. 
БОБРИ IIЕЦЬКОГО — 
74200, НОВГОРОДКІВ- 
СЬКОГО — 60025, П ЕТ
РУСЬКОГО — 58000
ТОНН ЗЕРНА.

ОБЛАСТІ!
ШШОИА6АІО
ПЕРШУ ЗАПОВІДЬ
ПЕРЕД '
ДЕРЖАВОЮ—
ЗДАМО .
1 мли. 305 тисяч
ТОНН ЗЕРНА!

ГЕЗЛ1ОДДЯ на колгоспному току 
вразило якоюсь незвичністю. Двоє 

нідлітків-сгаршокласників робили вітря
ки для рук та троє літніх жінок відправ- ' 
ляли лопатами єдиного невеличкого во-_ 
роха. Пі. обідня перерва тут вже закін
чилася — була година дня. Ось і мати- ■ 
на з зерном в’їхала на ваги — значінь 
і в полі не о'ід. Ясність щодо спокою 
па току внесла одна із жінок — пенсіо
нерка ІГастасія Яківна Тишшнк:

— А навіщо людей багато? Зерно не 
залежується па току. Встигаємо, оце 
скільки нас тут є. перечистити і лересу- 
иіти. Привозять хліба иеб-згнтр, то 
встигаємо. ►

До І'бЖІІІІОК у КОЛГОСПІ імені Фрунзс диле
мі. хоча збиральні роботи йдуть пже місяць. 
Паліть. якщо нідміпусупатн дощоні дні. жни
ва затягліїся на доні о. Менше. ніж на полови
ні скошених іі.іоіц пілібріїїіі кілкії, план х-’іі- 
бопродажу цс виконали ще і) на третину. 
Невже такі темпи н.іаінтовуїот > жниварів се
ред яких чимало молодих? lie вірпться: пе
ред виходом па косовицю v відповідь па лист 
майстрів < G її |> а 1111 її республіки нони зобов’яза- 
•ікся закінчити жнива <а 10—ІЗ робочих дині, 
іи розііііплссії слово з ділом, як бачимо. 
Причини цьоіо не .-а сімома замками. На то
ку пже прослідковуїоться оди.і за одною.

У господарстві 12 комбайнів. ІІа пер-

У чергові рейси виру
шив сьогодні водій рад
госпу «Устинівський»
Леонід ЛАартиненко. На 
борту його азіомашини — 
найдорогоцінніший нині 
вантаж — хліб врожаю 
ювілейного року. І моло
дий водій старається на 
совість, щсб~і зернини не 
загубити на жнивних до
рогах. Леонід Маотинен- 
ко очолив соціалістичне 
змагання серед молодих 
водіїв району. Сеоїм 
ГАЗ-53 він вже перевіз 
понад 11 тисяч центнерів 
зерна при зобов’язанні 
8,5 тисяч центнерів. 
Приклад правофлангово

го у трудовому супер
ництві наслідують десятки 
водіїв району.

В. МАКАРЕНКО, 
завідуючий відділом 
комсомольських орга
нізацій Уєтииівського 
райкому комсомолу.

Першим серед капіта
нів комсомольсько - мо
лодіжних екіпажів району 
виконає соціалістичні
зобов’язання ювілейних 
аснив комсомолець Мико
ла Самодін. На бункері 
його «Колоса» з явилася 
десята зірка. Разом із 
своїм помічником комсо
мольцем Володимиром 
Гребажеєм від початку

збирання еони скосили 
ранніх колосових на пло
щі 275 гектарів і намоло
тили 10111 центнерів зер
на. На честь переможців 
у соціалістичному змаган
ні райком комсомолу ви
пустив «блискавку». Пере
довий екіпаж утримує пе
рехідний Червоний вим
пел райкому «Кращому 
комсомольсько - /моло
діжному екіпажу на зби
ранні зернових ювілейно
го року» майже з самого 
початку збиральних робіт«

П. ХАРЧЕНКО, 
начальник комсомоль
ського штабу «Жии- 
ва-77» колгоспу імені 
Свердлова. 
Олександрійський 
район.

ВІДПОВІДАЙ, ТОВАРИШУ КОМІТЕТ

шу годину дня хліб возили від чотирьох 
ні ще одіиі косив. Завідуючий током 
А. М. ІЗезуглнй па ге розвів руками.

— Ламаються машини.
І не тільки ламаються. Хоча, дійсно, 
того дня комбайни Михайла Глписьксго 
іа Леоніда Лаврусепка Вийшли. із ладу. 
Половина збиральних агрегатів до півд-

монтував... — розповідає комсомолець 
Олександр Слеіиенко.

Олександр разом зі своїм братом Анд
рієм завели агрегата в загінку тільки на 
початку десятої Поламку па їх комбай
ні можна було б ліквідувати в полі Та. 
на жаль, ремонтна бригада увечорі в-.« 
і рашое біля .агрегатів.

МАРШРУТ-ПО ЦЕГЛУ
ия не починали працювати, хоча дощу 
по було вже кілька днів. Просто поки 
машиною звезли комбайнерів в бригаду 
до комбайнів, поки дісталися в поле — 
ось і півдня немає. Що з того, що роса 
давно вже зійшла Навіть у тих кому 
до загінок було найближче добиратись, 
могли б памо.юі ні и більше. Могли б. 
коли потоковий ремонт проводили в по
лі.

— Сьогодні о дев’ятій по.чап косити. 
Ечора увечері обламався, довел о, я в 
майстерню гнати комбайна. Зранку ре-

Скнадається ара кст.іія, що жнива і: тосни- 
дарство іциіііііі.ін несподіїїано. В тракторній 
бригаді інерінс приходить така думка Серед 
двору сісїть новенька «Инна» і біля чеї за
журені двоє х«опцій — комбайн.*р Михайли 
ГлнпськнГі та помічник Анатолій Версаль.

— Восьма пола.мка за жнива, — сердито 
констатує М. І пінський. — Полетіла коробка 
швидкостей — цс день тепер нл приполі «тій.

— День робимо два стоїмо. — невесело до
лав Версаль.

Хлопці розповіли, що бригадир тракторної 
бригади поїхав десь шукати справну коробку 
іі'видчостсй Чи ги в сусідні господарства чи 
зо п «Сільгосптехніку» Це дуже добре, коли 
турбуватися на такому високому рівні про 
техніку. Але чи не запізно? Адже необхідний

запас н-іііходовіїннх і найважливіших запас
них частин та вуглів до збиральних маниш 
потрібно було сінорнгн ще гадоиіо до жнив. 
Голі б і не стояли комбайни п гарячу нору 
па приколі.

Факти — річ вперта їх па доказ низь
кої організації прані в жінівиу пору в 
козгосг.і імені Фрхите можна б продов
жити. Однак по можна обійти одного — 
комітет комсомолу на чолі ; екретарем 
Віктором ГІобігліілом айпяз спогля
дальну позицію Організацією змагання 
між молодими жниварями займається 
партком та правління Комсорг же зу
стрічається < сні ічзнамп-комбаїшерами 
тільки тоді коли потрібна ного дспомо 
та як слюсаря тракторної бригади 
Олександр Стешепко так і сказав: *Ба- 
чіімо Віктора, коти обламаємось. Самі 
тоді розшукуємо ного».

Того дня комсорга не варто було шу
кати Зранку поїхав до райоиікто центру 
по цеглу — закінчує зводили собі повий 
будинок. Браіам Слешепкам на комбай
ні поставив дві нові зірочки заступник 
голови колгоспу.

о. БАСЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Комлакіївськин район.



стор „Мсыгодж# комуялр“

ВІЧІ ПЕРШІ
± ± сгрчня раку

ВИКОНАЙ!

(Закінчення. Поч. на 1-й crop.), 
уиініилн ч поле колгоспу 
«Україна».

Без переможців хіба ж то 
свято? Увінчані вінками з 
колосся, усміхнені, радісні 

стояли комбайнери на поста- 
мені і шани. Комсомоль
сько - молодіжний колектив 
— Вікюр Миколенко і Гри
горій Коробило — на другому 
місці в коїгоспі, на першому 
— у змаганні серед молодих 
женців Кіровоградщини.

бувають хвилини, які 
запам'ятовуються назав- 

жди. Такими для Віктора і 
Григорія були короткочас
ні хвилини С8ЯТЗ. — У су
сідів перестоюють хліба, 
порз спішити, — наполя
гали хлопці, та на декіль
ка хвилинїм довелося за
триматися: на святі зачи
тали текст адресованої Ім 
урядової телеграми Двічі 
Герой Радянського Союзу 
льотчик - космонавт Пет
ро Климух вітав юнаків 
із успішним викоманнягл 
соціалістичних зобов’я
зань на косовиці ранніх 
зернових. Інструктор рай
кому комсомолу Володи
мир Корчагін вручив їм 
значки ЦК ВЛКСМ «Май
стер - умілець». Звичай
но, такі хвилини не забу
ваються. Односельці, хлі
бороби колгоспу «Перше 
травня» щиро вітали хлі
боробів.

І знову поле .колгоспу 
«Україна». Хліба вилягли. 
Через кожні декілька со
тень метрів доводиться 
зупиняти «Колоса», «ви
зволяти» його від бур’я
нів. Тепер добовий намо
лот знизився до ДОО.цені- 
неріз зерна. Валентин 
Брижун із Знзм'янщини, 
Віктор Сендтюк із Бобри- 
нецького району, та й 
земляк Микола Малиця 
із колгоспу імені Карла 
Маркса швидко наздогна
ли Віктора за кількістю 
намолоченого хліба. Та є 
можливість вирватися 
вперед. Для цього лиш 
потрібно перейти на інше 
поле — без бур’янів, 
чистеньке, рівне.

— Як! — обурився Вік
тор, коли йому все ж таки 
запропонували такий ва-

, Останню загінку завжди 
доручають найдосвідчені- 

( тим, найвпраанішим. У до- 
Ь стоївся ЦІЄЇ честі І МОЛО 

днй комуніст Віктор Ми
коленко. В загінку пішли 
два «Колоси» — Віктора 
і досвідченого хлібороба 
Володимира Прокоповича 
ЕІозохатька, У якого най
вищий намолот і з кол
госпі, і а районі.

А Григорій роздумуааз 
над слозами напарника, 
^г^дуваа час, коли отри
мали вони за три тижні до 
косовиці комбайна. Це 
перші, всього їх надійшло 
три «Колоси» о господар
стві. Тому і хвилювались, 
іцо «а нових машинах ко
ритимуть — НІ з КИМ ІЗ 
практиків порадитись, та 
й з обох, і у Віктора, і у 
нього жнива перші. 
Здебільшого радилися з 
Володимиром 
вичем.

; Коли вже 
комбайна, почуз і ригоріи 
від Віктора його думку 
про статтю номер 40 про
екту Конституції нашої 
країни.

, — Держава нам дас
празо на працю, — гово
рив Віктор. — Це покла
дає на нас обоз язок пра- 

, цюяати за принципом ви
кладеним 
кодексі будівника кому
нізму: сумлінний труд на 
користь суспільства.

І як же працював Вік
тор! Запропо.чузаз облад
нати комбайна пристосу
ванням для косовиці по
леглих хлібіз. Першим 
приладназ його до маши
ни. У важку хвилину 
бздьорюзаз 
жартом, 
кладом, 
треба працювати.

, Останню загінку пройде
но! Механізатори качали 
Віктора та Володимира Про
коповича.

і — Готуйтесь! Заптра свято 
обжинків, — 
їх.

, Та не було 
, ти, бо сусіди 
; смеркалось,

І Ірокопо-

регуг.ювали

у моральному

під- 
тозаришів 

особистим при- 
пешазуваз як

попереджували

часу відпочива- 
відставали. Вже 
коли комбайни

РОСТУТЬ
ХЛІБОРОБАМИ

Жнива прийшли у свідомість школярів задові о до 
того, як налилися стиглістю хліба. Спочатку — 
батькірськимн розмовами, бо ж зростали впни в 
сім’ях хліберобів. Потім помітили, що поспішає що
дня кудись після роботи завюсп школи Іьап Михай
лович .Пюпеяко. Незабаром довідались: теж готуєть
ся до жппв. Дош ка його Тетяна розповіла одноклас
никам, що батько вирішив відремонтувати самотуж
ки списаний СК-4, і коли почнуть в радгоспі збираг,і 
хліб, серед жниварів буде н Іван Михайлович.
-Отак приходили у свідомість учнів Кріїничпспської 

школи жнива А коли па полях радгоспу «Устппів- 
ськпй» загули комбайни, з’явилися туди й школярі. 
І хоча десятикласники зовсім недавно розпрощалися 
з полем — тільки-тільки закінчив роботу табір 
праці і відпочинку — -майже всі члени учнівської 
виробничої бригади вийшли в поле знову. Разом

У плавильників кожна 
зміна починається ’з 
планірки. Сьогоднішня по
чалася трохи небуденно: 
всі вітали комсомольсь
ко-молодіжну бригаду 
Володимира Гаврикова з 
перемогою у соціалістич
ному змаганні серед ко
лективів плавильників 
Побузького нікелевого 
заводу за підсумками 
другого кварталу.

Одним з основних кри
теріїв оцінки роботи кож
ної бригади є пиграіа 
електроенергії на пере
плав однієї тонни руди. 
При плані заірат 750 кіло
ват-годин на тонну руди 
комсомольсько-молодіж

ний колектив у друго
му кварталі довіз цей 
показник до 650 кіловат-

годин, виконавши план 
на 101,8 процента, зеко
номив більше тисячі кар
бованців.

Основу стабільної ро
боти плавильники заклали 
давно. Минулого року, 
наприклад, бригада три 
квартали підряд утриму
вала чільне місце а со
ціалістичному змаганні. 
А суперники у неї до
свідчені, особливо колек
тив В. Д. Музики.

— Успіхи комсомоль
сько г молодіжної не ви
падкові, — каже майстер 
зміни П. Є. Власов. — 
Бригада має власний «по
черк», а головне — харак

тер.
Якось на 17-й відмітці 

виникла несправність, мог
ло статися перевантажен-

ріант. — А що про мене 
подумають люди? Як я ім 
з очі дивитимуся?

Зла впертість 
комбайнера, 
редаася 
на цьому 
молотити 
центнерів 
зміну!

Комбайн 
полеглу пшеницю, 
де допомогли пристрої, 
запропоновані Віктором: 

а

охоплює 
настрій г.е- 

й Григорієві: і 
полі /ложна на- 

більше 500 
пшениці за

вгризається в 
Ось

колосся покручене, 
втрат немає.

щоранку начальник 
ральпо - транспортного 
ну Володимир 
Бутко знайомить 
рів з результатами робині за 
попередній день. Тому у кою 
наіІвнщий намолот, вручаеіь- 
ся вимпел праиліііііи колгос
пу. Цього разу володарем ці
єї нагороди став екіпаж Вік
тора Мнколеііка. Тієї зміни 
він видав понад 500 центнерів 
зерна із бункера свою «Ко
лоса».

— Добро, злість і чесність
— сестри. — ложартуваї. 
хтось із хліборобів. Долоні 
зустрілися у міцному руко- 
с тисканні.

Пшеничний лап колгоспу 
«Україна» неподалік села Зе
леного. Три «Ниви» і іри «Ко
лоси» заточу Б. Бутка снують 
тут серед золотою безме ажя 
і)а двох аі регатах — прапо
ри. 11л ІІоіохатьково.чу «Ко
лосі» — перехідний Червоииі! 
Прапор райкому Компартії 
України, на Мнколеіікоаому
— райкому комсомолу. Не
скінченним потоком ллється 
зерно з буикері і їх комбайнів

досвідчений хлібороб, і чле- 
і комсомольсько молодіжно- 

правилу: 
на користь

зон- 
шго- 

Ґриюрови І 
мехашзаго-

ни 
го колективу гЛріц 
сумлінний І руд 
суспільства.

Закінчується 
ранніх зернових 
ного року. Празофлангозі 
у змаганні серед молодих 
женців Кіровоградщини 
Віктор Миколенко та Гри
горій Коробило планують 
жнива відзначити намоло
том у 15 тисяч центнерів 
хліба, тобто виконати дза 
річних завдання Свій 
здобуток вони присвячу
ють 60-річчю Великого 
Жовтня.

КОСОВИЦЯ 
юаілей-

10. ЛІВЛШНИКОВ. 
Колгосп «Перше траз- 
ня» — колгосп «Ук
раїна» Петрівського 
району.

< ВЗЯВ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Ольга Вуйчеїжо завоювала звання ^Кр*. 
ща молода робітницій. План другого 
ьззргалу бригада виконала на 141 про-"') 
ьсиг (зобов'язання 125—130), з ц^. 
.ного пред'явлення здала 97,2 процент 
продукції (зобов'язання — 96). Додай, 
у квітні і травні ші теж лосідглц (І;,Н. 
: оій місця у змаганні. - •

Осиоиш резерви бригад»? — п>і;:ищеііяц 
кваліфікації робітників і раціональне вшц>. 
І метання робочого часу. Ні чинники особащ, 
і.и.іимють на про.іукгив:ія:ть' *—-•■■■ 
зобов'язалися підвищити їв 
проти плану. Тому кожен з на . -------- -
Микола Бакуп, Ольга Вуяченко, Ітор Лнсмця. 
Людмила Ку.мпан, дибпи.іюиась взсочпх

.•цол.ш*.. 
ЩО і>03-

.У В1.МГі

мн ВЦїуХДбМО.ЄЯ в

ЬЛіІ 
йоді;, 
нивах.

НИНІ, мабуть, гол: 
яку Не ХШІ.ІЮіПІ.ИІ .

ІОрт.ІіОіЬСИ па Х.Ііб'ИІХ 
гувши радіоприймач, .
кожне слово, інформаційних иовідом.-ієііь 
про хід жнив. Купивши свіжу іа~»єі\, 
спочаїку чіпаймо першу -с трійку» *’° 1 
— про жнива. і нові перемоги у ОіГіш -а 
великий врожай іозілеги'ЛО року Р-'ЯУ * 
іон» нас не менше, ніж лмих хліооробш.

Я, коли витаю про рекорди, вс,а,и’“£-‘" 
жниваримп, завжди думаю: чн нс гимн С1В4- 
ками, що до них виготовляла сошники 
томсг.мо.тьгьки-молодіжиа бригада. засіяно ц 
поле? В такі хвилімн особ.шио відчуваєш 
свою причетність до хдібо 
робської арапі. Хай не бет- 
посередню, а іе причетність. 
Папи руки пахнуть не зср 
нон — металом. І все ас "ИЯ Я8Г 
оте зерно, яке СЬОГОДНІ ЩСД 
рою рікою біжить у кузови В й М Ч 
грузоаиків. лягло в пухку 1
землю з сівалок — з .тво
рів робітничих рук.

Пригадую, з яким за- Я ® ’
палом ооролнея трудів- Д )
лики «Червоної зірки-/ 
за 370 надпланових сі- «ияившии
валок — подарунок хлі
боробам від робітників до початку все- 
нянипольових робіт. Змагання за над
планові посівні машини дало новий по
штовх трудовому суперництву за гідну 
зустріч 60-річчя Великою /Ксенія.

Сьогодні цілого не здивуєш «вчораш
німи» рекордами, бо воші сталії вже 
нормою. Зараз усі молоді червонозорізці, 
усі ко.у сомольсько-мо.тодіжіїі колективи 
підприємства лратуїь відзначитись у 
змаганні за право підписати рапорт Ле
нінського комсомолу ЦІ\ КПРС до 60- 
річчя Великого Жовтня.

Всім добре відома ініціатива колекти
ву Героя Соціалістичної і Ірані, делегата 
XXV з'їзду- КНРС О. О. Кошурка — до 
(О-рі ччя Великого Жовіия виконати 2,2 
річної норми, а п'ятирічку — за чотири 
роки. Першим пунктом зустрічних 3000- 
в'язань нашої бригади верста тиків сто
ив: завдання ІУ/І року виконані до 7 
листопада. Впевнені, що обов’язково по
долаємо цей рубіж, адже нині 
трудиться в рахунок жовтня.

Нелегкими видались останні 
СЯНІ. Ми виготовляємо СОШНИКИ .. 
ки С3-3,6 удостоєної державного Знака 
якості. А в кінці травня довелося освою- 
іати нозі марки сошників. Деякі зміни ь 
технології обробки і складанні детален 
не могли не внести корективів до робо
чого плану бригади, яка з початку року 
взяла хороший темп, і все ж за підсум
ками червня ми зайняли друге місце у 
загальнозаводському змаганні серед ком
сомольсько-молодіжних колем шив пер
шої групи (підсумки підбиваються що
місяця по чотирьох групах бригад).

« праці, яку ми 
si < 0,5 процента 

особливо

к

з сонцем поспішають па тік Оля Салтап, Гали іка 
Тантала, Таня Джулай, Вітя Малнщяцькшї, Сергій 
Філончук, Валя Ііаумич. Зустрічають машини з 
хлібом і щоразу кьтрпіїсь не втерпить та й до шо
фера:

— Як там паш Сергій?
їх однокласник Сергій Швець зараз там, на перед

ньому краї битви за врожай. Батько взяв сина по
мічником па свій комбайн і тепер екіпаж Шведів 
не відстає від передових жниварів.

Коли вони зберуться восени в школі, їм буде про 
що розповісти один одному. Володя Білепко, Льоня 
Ніколаєнко, Вітя Кохтюк слухатимуть про золоті 
хліба. А самі розкажуть про свою роботу па молоч
нотоварній фермі — хлопці зараз допомагають там. 
Світлана Топалова, сестри Неля та Світлана Фесюк 
— про колгоспний сад і збір налитих сонцем яблук, 
груш, слив... Вони, як дорослі, поважно говорити
муть про радгоспні справи, а дорослі радітимуть, 
диблячись на них, — дбайливі ростуть. господарі 
землі.

Н. ВІ КТОРОВА.
Устішівський район.

ТАКИЙ 
ХАРАКТЕР
ня печі шихтою. Тоді 
члени бригади перевели 
свою піч • на найнижчий 
режим роботи, а самі 
прийшли на допомогу то
варишам, Не минуло й 
семи хвилин, як піч за
працювала в нормально
му режимі, неначе й не 
було завалу в кілька ку
бічних метрів шихти.

Понад десять років 
працює плавильником
комуніст В. В. Газриков. 
Групкомсоргу Григорію 
Варениці, його братові, 
стаошому завантажуваль- 
никові шичти Миколі, гор
новому Степанові Ципку

теж досвіду не позичати 
На них рівняються Ана
толій Басалкін, Олександр 
Джосан, Лідія Датуна, 
Степан Дювенжій, Лео
нід Дейнега. І це праг
нення іти в ногу з пере
довиками, відповідаль
ність за справи усього 
колективу завжди ста
вить бригаду на чільне 
місце у соціалістичному 
змаганні.

О. РІЗНИЧЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».
емт Побузьке
Голопаиіпевного району.

колектив

дза мі- 
до сі вал-

виробничих показників, прагнуть, якіїайивпд- 
ше навчити професії наймолодших — Тіелю 
Данилову та Олександра Громка; До речі, « 
—• наставниця у Пслі. JbB4i.ua працюй і>сьш>- 
два місяці, до цього часу діла з металом не 
мала. Важко їй буває розібратися в усіх 
складностях нашої роботи. і ому свердлу- 
іальники часто самі накипу(о'ії.- мої функції 
наладчика, а я в цей час допомагаю новень
кій.

Олександрові Громісу ще й вісімп.ід- 
цятії пемає, але хлопець успішно освоїв 
більшість операцій, які іюзинен викопу
вати слюсар-складалышк. Чимала за
слуга в цьому його старшого товариша 
Миколи Бакуна.

Найтмповішии вид браку — недотри
мання величини зазорів між диска .од 
сошника. Трапляється це з виші сверд
лувальників, які Іикїї Ін* пЬїігіи обробля
ють поверхню деталей. Але чи немає тут 
і впни слюсарів-складальшікін? Вони ж 
приймають брак. Про це ми вже говори
ли на бригадних зборах. Говорили про 
тну отих хвилин, які витрачаються в 
кінці зміни на виправлення браку, і без
слідно розмова не пройшла. Порівнюю 
процент здачі продукції з першою пре
д'явлення у першому і другому кварта
лах і впевнююсь: відповіЛалоМсть коха
ного за доручену справу зросла! А цс 
ж головний наш резерв. 1 сьогодні, ма
буть. немає найбільшої вимоїн до кож
ного члена бригади, ніж вимога ско
ристатися цим резервом, повністю, на всі 
сто!

Н. ЗАПОРОЖЕЦЬ, —9 
бригадир КОМСОМОЛЬСЬКО-МОЛОДІА- 
ної бригади верстатників механо
складального цеху № і заводу 
«Червона зірка».

ДЕНЬ БАТЬКІВЩИНИ ЖОВТНЯ
РРФСР:

РЕПКИ ПРИПШЛИ 
В КІРЕНТУ

На західній дільниці Бай- 
кало-Амурс:>кої магістралі за
вершено укладаниіі рейок до 
станції Кіреіна, що па 1ЪЗ 
кілометрі траси. Цей рубіж 
брпгааа, очолювана Героєм 
Соціалістичної Праці В. Ла- 
комовим. взяла з пнпереджеп- 
іія.м графіка майже на місяць. 
Будівельїіпкп дострокопо вико
нали один з головних пунктів 
зобов’язань на чеєть ЬО-річчя 
Великого Жовтня.

Колектив західної дільниці 
БАМу виріши» до ювілею 
Жовтня, на міелць раніше 
строку, прокласти сталеву ко

лію до переходу через ріку 
Кіреіиу. що майже на ЗО кі

лометрів далі від самої стан
ції.
МОЛДАВІЯ:
ДОГОВІР ДРУЖБИ

Допгостроковпіі догопір про 
виробниче і економічне спів
робітництво підписали трудя
щі Советського району Киши
нева і одного з сільських ра
йонів Молдавії — Кутуов- 
спкого. Він передбачає подан
ні! матеріально-технічної до
помоги селу, в тому числі їй

збиранні і вивезенні врожаю, 
в ремонті сільськогосподар
ської техціии. Сільські тру* 
дівіїнкн нідкриюіь безпосе

редньо па підприємствах Со- 
ветськогг» району постійно 
Діючі овочеві і фруктові па
вільйони.

ЛАТВІЯ: 
МАДІГПіИЇІ 
РЛДЮІІРІІіїА'іАЧ

Першу чергу комплексної 
системи управління якісно 
продукції впроваджено на 
Ризькому державному елек
тротехнічному заводі В ЕФ 
імені В. І. Леніна. Двадцять 
сім стандарті» підприємств« 
визначають тепер технічний 
рівень НОВИХ КОНСТРУКТОР-,}, 
ських розробок. ЯКІСТЬ .Т.ІГО- - 
топлення апаратурі! і облік її 
«поведінки» в процесі експлу
атації.

За вимогами внутрізавод
ської стандартизації кожен 
вироб іюваннй ВЕФо.м радіо
приймач приходить техноло
гічне випробування, після 
якого завод дія своїм апара
там «ВЕФ-202» і «ЙЕФ-20Б» 
найвищу серед інших вітчиз
няних транзисторних радіо
приймачів гарантію — трв 
роки.

(ТАРС — РАІАУ).

JbB4i.ua


Іі серпігж 1977 року ------------ ----- --------------- ,,Молодяй «<оэгунлргг З стар
■аг-иг»

наш Основний Закон
Обговорюємо проект Конституції СРСР

РАДЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ

ести зовнішньої шітнкн 
зішріпявні консшзцісю

ПРОЕКТ НОВОГО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ СРСР ВКЛЮЧАЄ ПРИНЦИПИ НЕ 
ТІЛЬКИ ВНУТРІШНЬОЇ, АЛЕ І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ. ЦЬОМУ ПРИСВЯЧЕ
НО СПЕЦІАЛЬНИЙ, 4-П РОЗДІЛ ПРОЕКТУ, ЧОГО НЕ БУЛО В ПОПЕРЕДНІХ 
НАШИХ конституціях.

СРСР домовленая загально-європейської 
наради в Хельсінкі. Проект пової Консти
туції СРСР — перший у світі документ 
внутрішнього законодавства, який включає 
всі основоположні десяті, принципів Зак
лючного акту. Ось вони: взаємне відмовлен
ня від застосування сили або погрози си
лою; суверенна рівність, непорушність кор
донів; територіальна цілісність держав, мир
не врегулювання спорів, невтручання у 
внутрішні справи, поважання прав людини 
і основних свобод, рівноправності і права 
народів розпоряджатися своєю долею; спів-

у ПРОЕКТІ Конституції СРСР узагалЬ- 
•* не.но н закріплено все, що народилося 
і відстоялося в державному і політичному 
досвіді будівництва розвиненого соціаліс
тичного суспільства. Постільки ж це су
спільство створюється не у вакуумі, то ви
знано потрібним законодавчо зафіксувати 
тісний взаємозв’язок внутрішніх і зовнішніх, 

.Факторів розвитку країни, яка, починаючи 
'**і жовтня 1917 року, прокладає дорогу новій 

суспільній формації.
Оскільки наша Конституція є одночасно 

і закріпленням підсумків, і програмним до
кументом, то для всіх її головних принци
пів характерці як спадкоємність, так і вра
хування нового. Рельєфні риси спадкоєм
ності позначаються зразу ж під час читан
ня початкової статті цього розділу проекту, 
де говориться про послідовне проведення 
ленінської політики миру.

Якщо відступити в часі на 60 років назад 
і взяти до рук перший закон Радянської 
держави, підписаний В. І. Леніним, — Дек
рет про мир з його акцентом саме на мир 
справедливий і демократичний, то стануть 
ще зримішнми джерела зовнішньої політики 
соціалістичної держави.

Зовнішня політика СРСР, революційна за

своїм походженням, передусім покликана 
забезпечити успіх ідеалів революції. В про
екті Конституції підкреслюється, що ця по
літика спрямована на забезпечення сприят
ливих міжнародних умов для побудови ко
мунізму в СРСР, зміцнення позицій світо
вого соціалізму, підтримку боротьби наро
дів за національне визволення і соціальний 
прогрес, на запобігання агресивних воєн і 
послідовне здійснення принципу мирного 
співіснування держав з різним соціальним 
ладом».

Проект Основного Закону Країни Рад ін
корпорує прийнятий двадцять шість років 
тому в СРСР законодавчий акт, що заборо
няє пропаганду війни.

В статті 29-й проекту в розгорнутому 
вигляді фіксуються принципи, на яких Ра
дянський Союз будує свої стосунки з інши
ми державами. Тут знайшли відображення 
основні принципи мирного співіснування 
держав з різним суспільним ладом, яким 
дав дорогу в життя ще В. І. Ленін, а їх 
Дієвість була підтверджена всім наступним 
ходом-історії.

В той же час ця стаття проекту Основно
го Закону дає цікавий матеріал для відпо
віді па питання про те, як реалізуються в

робітництво між державами; сумлінне 
виконання зобов'язань по міжнародному 
праву.

Як видно із сказаного, майбутня Консти
туція СРСР вбере в себе принципи Хельсін
кі не тому, що вони є новими для' радян
ської практики. Ц .ому є інше пояснення: 
тим самим підтверджується і .записується, 
що принццпи, проголошені з народженням 
соціалістичної держави, стають визнаними 
нормами для всієї міжнародної суспільності. 
41 ДНА із основних якісних змін у міжіга- 
” родних стосунках останніх десятиріч ~ 
це вихід соціалізму за рамки однієї краї
ни. Тому в новій Конституції СРСР - оуде 
вперше сказано, що Радянський Союз — 
складова частина світової системи соціаліз
му соціалістичної співдружності. У відпо
відності з принципами соціалістичного ін
тернаціоналізму наша країна бере активну 
участь у економічній інтеграції і в міжна
родному соціалістичному розподілу праці.

Всі ці положення проекту Конституції 
СРСР поряд із статтею про інтернаціональ
ний обов язок радянського іромадяиииа — 
сприяти развиткові дружби і співробітницт
ва з народами інших країн, підтримці і 
зміцненню загального миру 
місткій і в гой же час 
формі висловлюють справжню природу со
ціалістичної зовнішньої політики. Це квін
тесенція досвіду і програмних настанов у 
міжнародній діяльності КПРС і Радянської 
держави — від Ленінського Декрету про 
мир до програми подальшої боротьби за 
мир і міжнародне співробітництво, розроб
леної XXV з'їздом КПРС. '

чіткій

підтримці і 
— в досить 
нормативній

Спартак БЄГЛО8, 
політичний оглядач АПН.

АГ О €
елово

ІЗ ВИСТУПІВ 
, НА КОМСОМОЛЬСЬКИХ 

ЗБОРАХ
Віктор Смолдирєв, сек

ретар комсомольської 
організації колгоспу «Ко
муніст» Компаніївєького 
району:

Прокопую сівіію їм 
проекту Кой СТИГ у ЦІ І 
СРСР, де сказано «Колек
тиви трудящих, громад
ські організації беруть 
участь в упразлінні під
приємствами і об’єднан
нями, у вирішенні питань 
організації праці і побу
ту, використанні коштів, 
призначених для оозаит 
ку виробництва, а також 
на соціально-культурні 
потреби і матеріальне 
заохочення». — доповни
ти:

«Колективи трудящих 
турбуються про закріп
лення молоді на вироб

ництві, підвищення її про
фесійної майстерності».

■ ♦ <■ *
Лариса Нежкрята, ди

ректор дорожного ресто
рану залізничної станції 
Знам'янка:

Не можна не схвалити 
статті 13 проекту Основ
ного Закону.

Пропоную доповнити її ; 
так: «Всемідно заохочу
вати зусилля громадських 
організацій з боротьбі 
проти таких явищ як дар
моїдство, недобросовісне 
ставлення до роботи, ло- , 
рушення трудової дис
ципліни».

ТРУДОВОЇ ЮНОСТІ

Якщо судити з гостроти боротьби на 

старті, то претенденток на цей почесний 
титул досить багато, хоча до початку 
боротьби у турнірі явна перевага відда
валась кандидатам у майстри спорту 
Хату мі Гургеиідзс (Грузія), Олені Шу- 
хман (Білорусія), Розі Тьо (Москва), 
а також пайсильнішям спартаківцям

*П'ять днів Москва гостинно приймала посланців 
трудової юності країни. В столиці проходив Всесо
юзний зліт трудових об єднань школярів. Старшо
класники всіх союзних республік, які зібралися на 
форум, намітили шляхи поліпшення своєї роботи, 
познайомилися з досвідом товаришів, міцно подру
жились.

Хвилюючою подією стало тепле привітання Гене
рального секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР товариша Л. 1. Брежнєва учасни
кам зльоту, в якому Леонід Ілліч відмітив важливе

• значення трудових колективів у комуністичному ви
хованні молоді

«Мій труд вливається в труд моєї республіки» 
справедливість них слів; які стали девізом зльоту, 
підтвердила участь дітей у трудовому десаніі 
«зрожай-77», що пройшов у господарствах Підмос
ков’я, таборах праці і відпочинку. У передових кол
госпах і радгоспах Солііечногорського, Домодєіов- 
ського, Ра.менського, Паро-Фомівського і багатьох

Ж І-Х

І «ОГО, га.мсниькиі U, --------
я’Яішцх районів діти допомагали збирані врожай, пра-

цювалн в садах і городах, брали участь у заготівлі 
кормів.

Підбиваючи підсумки зльоту, заступник міністра 
освіти СРСР В. М. Коротков назвав переможців 
конкурсів кращих за професіями, нагороди яким 
вручнТПг Герої праці. Серед кращих юних механіза
тор з Естонії Арзі Тупіте, овочівник Ганна Маїнкіпа 
з Ставрополля, юний майстер машинного доїння 
Галина Кокшарова з Волгоградської області, пере
можець конкурсу юних тваринників Наталка Серова 

' з Костромської області, швачка- Люда Прохорова з 
Ленінграда, юний автомобіліст Егідіус Кугіс з Лит
ви, e.ieKTpuis Олександр Мітіп з Алма-Ати, стотяр 

' Лрслаибек Теміргалієв з Ташкентської області, слю
сар Андрій Ляміп з міста Каліпінграда Московської 
області та інші.

Радісно світяться обличчя дітей: па грудях у юних 
майстрів медалі «Переможцю Всесоюзного конкур
су юних за професіями». Багатьом учасникам зльоту 
вручено заохочувальні призи.

Учасники Всесоюзного зльоту трудових об єднань 
• школярів прийняли лист І енералыюму Секретареві 

ЦК. КПРС, Голові Президії Верховної Ради Cl СР 
'■ товаришеві Л. І Брежнєву, в якому висловили сер

дечну вдячність Ленінському ПК КПРС, Ра
дянському урядові, особисто товаришеві Л. І. Брєж
нєву за величезне піклування про молодь.

Увечері відбувся святковіш концерт лауреатів пре- 
. мії Ленінського комсомолу. • .......

М. ПАНЧЕНКО,
С. САХНО.

(ТАРС),
Москва.

Всі
прагнуть
перемоги

Щоранку за шахові столики в кірово
градському Будинку культури імені 
Компанійця сідають діячага віком 13— 
18 років з 11 місі країни. Через кілька 
днів одну з них проголосять чемпіонкою 
ЦР ДСТ «Спартак» з шахів.

•
України (Ірині Чолушкіпій і Жанетті 
Саловій) і РРФСР (Марині Макаровій). 
Ці передбачення здійснюються. Одначе, 
в перших чотирьох турах головну увагу 
привернули дві наймолодші шахістки. 
13-річна чемпіонка Узбекистану Маджу-

ба Хамрокулова із Самарканда і .«■ 
ленінградка Ірина Вільпер, якій 1 
років виповнилося 7 серпня, в день 
третього туру, вже мають по одній 
перемозі над кандидатами у майстри. 4 
Маджуба виграла в Хатуни Гургенід- ■ 
зе, а Ірина Вільпер — в Олеїні Шух- ■ 
май.

А в лідируючій 
половина учасниць, які мають лише по 
одній поразці (тих, хто 
не програвав немає). Попереду X. Гур- 
геиідзе і М. Макарова — по 3 очки із 
4 можливих. Ще чотири дівчини набра-. 
ли по 2,5 очка (Р. Тьо. О. Шухмап, 
Ж. Садова, І. Вільпер). По 2 очки з 
3-х у М. Хамрокулової і москвички 
II. Мекшикової.

Партії юних учасниць приносять гля
дачам велике задоволення, тренери з 
інтересом вивчають гру перспективних 
спартаківських дівчат, кандидатів у 
збірну ЦР ДСТ. В такій обстановці не 
завдають особливих прикростей слабкі 
результати кіровоградок Такі Дубівки 
і Світлани Симиній, тому що їх цікаві 
задуми часто гинуть від того, що не 
одержують потрібного завершення, а це 
в такому юному віці справа наживна, 
якщо є вдумливі тренери.

Дійсно, більшість фіиалісюк навча
ються по кілька років у шахматішх 
школах. Безперечно, що така увага 
спартаківського керівництва до шахів 
повніша принести свої плоди.

В. ЧУНАКОВ, 
заступник головного судді, суддя 
республіканської категорії.

13
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групі знаходиться

жодного разу

Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО,
ЗМАГАНЬ ШАХІСТОК,

.V- V 3 L Ж

БОРОТЬБА КЛАСИЧНА

Золота медаль 
Віктора Савчуна

Три дні з столиці Украї
ни близько ста найсичьні- 
ших атлетів брали участь 
у змаганнях за найвищі 
нагороди Між народного
союзу залізчичнитів І 
класичної боротьби.
Добре на цих змаганнях 
виступила збірна коман
да СРСР. Вона зайняла 
перше місце. В її складі 
був і кірозоградець •— 

інженер-машинобудізник 
майстер 
Сазчук. 
впевнено прозіз 
ки. Він завоював 
чемпіона в щонайменшій 
вагозій категорії. І в чис
лі інших семи радянських 
спортсменів нагородже
ний золотою медаллю. 
Це великий успіх здібно
го борця і його наставни
ка майстра спорту Олек
сія Герушти напередодні 
свята — Всесоюзного 
Дня фізкультурника. Дру
ге місце з командному 
заліку зайняли спортсме
ни Болгарії, третє Німець
кої Демократичної Рес
публіки.

В. ТВЕРДОСТУГі.

спорту 
Наш

Віктор 
земляк 

поєдин- 
ззання

КІРОВОГРАДСЬКІ
МЕДИКИ—ДРУГІ

Ііроіигом КІЛЬКОХ ДНІВ У 
Вороіииловграді тривали фі
нальні змагання : настільно
го тсніса в залік V ювілейної 
спартакіади медпраиіічіпкіп 
України.

У фіналі іустрігися коман
ди Донецької. Волинської, 
Кримської і Кіровоградської 
областей, які стали перемож
цями доііальпих змагань. ■'

У Ворошилові раді , наші , 
земляки посіли друк: /іісцс 
у командному 
пившись 
області. Тіісів — 
команда Волинської області.

друк: ^МІСЦС 
ta.liKV. ПОСТУ; 

тенісистам Кримської 
Трете — зайняла,.

в. КАЩЕНКО. .!
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памятніїики

ТІ РІЗВИЩА. їх дванадцять. 
и За ними постають не
забутні образи героїв гро
мадянської. Вони за покли
ком серця встали на бор
ню із старим світом, згур
товані єдністю ленінських 
ідей, шикувалися під пра
пором Жовтня і засвітили 
над краєм нашим нову зо
рю.

Алея у кіровоградському 
парку імені Б. І. Леніна ве
де до пам'ятного значу. На 
граніті вибито. «Вклонися, 
друже, тим, хто смертю 
єеоєю наблизив день вели
кої мети».

Стратієнка 
бралися одно
думці.

— Тямкі часи 
п?рои в а і м •>, 
АР) зі, — говорив 
(лрапєяно, обво
дняй очима при
сутніх. — Воро
ги пригнуті. 110- 
ва.-інти нашу ила- 
ДУ- 
Нас

разом 
поруч

НАШІ

11 серпня 1977 реку
■№

JO JI I

HECKOPEHI
ЛИЦАРІ
РЕВОЛЮЦІЇ

На цьому місці у 1919 ро
ці буйи страчені денікінця- 
ми командир партизансько
го загону Андрій Стратісн- 
ко та одинадцять його то
варишів по зброї: Білскінь, 
Гончар, Дмитренко, Заму- 
ленко, Кириченко, Маштак, 
Науменко, Трегуб, М. Фе
дорченко, Ф. Федорченко, 
Цесарський, які боролися 
за встановлення Радянської

Не вийде, 
не ЛД«.- 

нізьмсмось. 
мене

ДРУЗИ 
самодіягьності, спортивні секції, Є спеціалізовані гру
пи зі спортивним ухилом, класичної боротьби і вело
сипедного спорту, де свою спортивну майстерність’ 
учні вдосконалюють під керівництвом досвідчених тре
нерів. майстрів споргу СРСР. '1

Йипусяники-відмінники мають право ведулати до ви
щих і середніх навчальних закладів на пільгових ума-, 
вах, а також можуть бути направлені до вищих і се
редніх навчальних закладів системи професійно-тех
нічної осг.іти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві- 
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред’являють особисто), документ про освіту, «свід
ки з місця проживання і про склад сім і, медичну до
рідну (ферма № 256), ч вісім фотскар-ои розміром 
3X4 см.

Печаток занять — з 1 вересня.
Адсеса училища: 316026. м. Кіровоград, сул. Черво- 

нозсріеська, 23. Телефон 2-38-49.
(хати до училища: автобусами 2, 14 — до зу

пинки «Вулиця Мічурінс», № 29 — до кінцевої зупинки 
або.тролейбусом № 2 — до зупинки «Ьуддеталь» чи 
«Вулиця Коропенка».

ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТІЇ СЕРЕДНЬОЇ О( ВІ
ТІ! І СІТЕ 111АДвласті, ВСТУГІАГПЕ В КІРОВО
ГРАДСЬКЕ МІСЬКЕ СЕРЕДНЄ І ІРОФ’І ЕХУЧІ І. ІІ1- 
1ЦЕ № 2. ЯКЕ ГОТУЄ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ КОМБІ
НАТУ <КІР(>ВО1 РАДВАЖВУдЬ — [ ІЛІ’ІБІД ІЯНОЇ 
БУДІВЕЛЬНОЇ ОРІ ЛІПЗАІІІЇ НАШОЇ ОБЛАСТІ.

У групах із трирічним строком навчання училище 
готує столярів (будівельних), електромонтажників по 
освітленню, ослітпювальних і силових мережах та 
електроустаткуванню, малярів (будівельних), мулярів— 
гЛОНТЛЖНИИІв КОНСТРУКЦІЙ, ШТукатурІВ, ПИЦЮЕвЛЬНИКіВ- 

плитковиків, машиністів баштових кранів (дівчата); 
у групах із річним строком навчання — лицювальни- 
ків-ппиткевиків.

БЕЗ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ ПРИПАДАЮТЬ 
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ ВІКОМ ГііД 15 ДО 20 РОКІВ, 
ЩО МАЮТЬ ОСВІТУ ЗА 8-Ю КЛАСІВ.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним І робо
чим едягом, триразовим харчуьанаям, підручниками, 
вени одержують третину суми, заробленої цими на ви
робничій практиці. Час навчання в закладі зараховує
ться до трудового стажу.

Училище л^зє чудовий сучасний навчальний корпус, 
у якому обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, 
спортитний та актовий зали. Є спортивне літнє містеч
ко, прете ют ь гуртки те<нічноі творчості. ХЧДОЖНЬОІ

іатн, 
лрхжпо. Ос 
д-іть Данило Чуприья, ви 
знаєте. Він пчора у місті 
мас повідомлення.

Данило неквапно підвівся 
столу. Kat ані ць ледь освітлю- 
гав ного грели, голови ховала
ся десь аж під стелею. Немов 
соромлячись свої о ВИСОКО! о 
.•.росту, він пригинався, наблм- 
.і аю'іисі. до .' «мни: — У Кли- 
санетграді створено повстан
ський нідпілі.нпіі ревком. Віч 
ілру<- боротьбою робітників і 
селян проти нр-іхпистнів бур
жуазії. По всьому повіту <>ріа- 
иізовуїг і і.с)> нип; изаисі.кі загс- 
ги. — Чуприна хви'іьку помов
чав. потім несподівано спитав: 

— Що робитимемо?
— Як то що? — кинув Василі. 

Гончар. — Хіба нас мало? Не
ма з його заіін ствтрити? Та я 
. автра двяднять чоловік при
цепу. Хлопці кадінні, перевіре
ні. Скубли в хе куркульню.

— Не гарячкуй. Васіо. Нерпі 
ніж збиранні, оглру у поле, 
призначають пастуха. Чи не 
так?

— Що тут ралитись? — исв- 
гавав Гончар. — Пропоную на 
командира Андрія. X політру- 
ком хаіі Чунпннл буде.

Навесні 1918 року у Фе
дорівні виник партизан
ський загін, що складався 
із двадцяти п’яти місцевих 
активістів. Багато жорстоких 
сутичок з ворогом витрима
ли народні месники, аж по
ки не були вигнані геть ав- 
стро-гіім.с-цькі загарбники. 
Та з їхнім иідходом не при
пинилися бої. У краї підня
ли голову куркульські не
добитки. На Єлисаветград- 
щину рушили полчища Де- 
нікіна. Немало їх знайшли 
смерть бід влучної кулі пар

тизан. Кроко- 
пполитний бій 
відбувся вліт
ку дев'ятнадця
того під Ксм- 
пані-вкою. Бі
логвардійці пе
реважали мес
ників у живій 
силі, на їхньо
му боці була 
артилерія. Того 
дня смертю хо
робрих заги
нуло семеро 
патріотів, тяж
ке поранення 
одержав ко
мандир. Парти
занський вата
жок перехову
вався у Федо
рівні. Гіідла ру
ка зрадника 
навела на його 

карателів, 
листопада 

року у 
> Кзвалє- 

найманці 
синів на- 

зарили за

влади на ЄлисаБетградщияі.
А в двадцяти кілометрах 

звідси, .у красивій і зеленій 
Федорівці, на перехресті 
двох доріг височить такий 
же гранітний пам’ятний 
знак. Дванадцять прізвищ 
викарбугано не ньому. Тих 
са/лих, ш.о й ча пам'ятнику 
у парку Кіровограда.

... Еесна вісімнадцятого 
була тривожною для робіт
ників і селян Єлисаветград- 
щини. Щойно звільнившись 
від пут царизму, їм зносу 
довелося братися до зброї. 
Об’єднавшись з продажною 
Центральною радою, авст- 
ро-Н'мецьк: інтервенти
прагнули задушити потяг до 
свободи, повітрям якої ще 
не встигли надихатися лю
ди.

У невеличкій кімнаті Фе- 
доріьського вчителя Андрія
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ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське технічне училище Ж в

ОГОЛОШУЄ ПРИНОМ УЧНІВ HA
на спеціальності:
токар но металу,
слюсир-ііісгр^ментальним (строк наинання — 18 мі

сяців),
слюсар механоскладальних робіт по обслуговуван

ню свердлильних та агрегатних верстатів (приймають 
осіб з освітою за 8 класів),

модельник по виготовленню металевих моделей, 
модельник но виготовленню дерев’яних моделей, 
слюсар по ремонту промислового устаткування 

(строк навчання -- 10 місяців і 18 місяців),
столяр,
електрозварник,
електромонтер но устаткуванню промислового ус

таткування.
Па всі спеціальності приймають юнаків і дія’їат, 

які маюіь исніїу за 10 класів піком де 25 років. Па 
спеціальності «електромонтер» та «.слектрозварітк» 
■.'.іііімальпнй вік для вступників — 17,5 року.

Строк навчання — 10 місяців. Для воїнів, звільне
них у запас, строк навчання — 7.5 місяця.

Юнаків, які мають освіту за 8 9 к іасів. прппма- 
югь па спеціальності ^слюсар» і «столяр» з рі-шпм 
строком навчання.

Встигаючим виплачують стипендію в розмірі 30 
карбованців на місяць, відмінникам навчання — 37 
крб. 50 кон., воїнам, звільненим у запас, — 70 карбо
ванії ів.

За викопані в процесі виробничої практик!) роботи 
учням додатково до егиневдії нараховують 33 про
центі) від заробленої суми.

Кожен у'кшь може поєднувати навчання в училищі 
з навчанням па підготовчих курсах для вступу до ин
ституту, а також набути при організації ДТСААФ 
військово-технічних спеціальностей.

Ті, що закінчать училище < відзімкоіо, мають пра
во вступати на вечірній відділ інституту поза конкур
сом. ’ .

Час навчання в училищі зараховується до трудо? 
вого стажу

До уПіі.іИіцл молодь приймають без екзаменів.
У закладі постійно працюють такі гуртки: хоровий, 

танцювальний, художнього слова, духовий, естрад
ний, технічної творчості, стрілецький, парашутним та 
елсктротохнічНий, спортивні ССКНІЇ. - -

Початок занять — з І вересня.
Вступники подають заяву, документ про .закінчен

ня ніколи, свідоцтво про парод/і;сііп:і або паспорт, 
довідка з місця проживання і про склад сім’ї, вій
ськовий квиток, характеристику зі ніколи, автобіо- 
ірафію,’6 фотокарток (ЗХ'І емЬ приткне фвідовіі>о, 
довідки про щеплення та аналізі!.

Звертатися па адресу: м. Кіровоград, пул. Декаб
ристів, 26. Телефони: 2-35-31, 2-50-20. 2-35-81.

ДИРЕКЦІЯ.
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Профтехучилище
Кіровоградського м’ясокомбінату
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

HA 1977—1978 НАВЧАЛЬНІ!Л РІК

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

IE [|Н> ’ll ссІ Й НO-те X » Е чSf е 
у.чнгшще Л'« 517 

мі іе. га Л е в* ? 6S« всана.
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1977—1978 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Єлисаветграді на 
рійсьчому плаці 
повісили славних 
роду, тіла їхні 
фортечними валами.

У 19/0 році, коли війська 
12-ї армії з допомогою пар
тизанських загонів визво
лили місто, останки борців 
за справу комунізму пере
несли на місце їх загибелі. 
Тисячі жителів міста при
йшли на похорони. А коли 
кірозоградці відзначали пів
столітній ювілей Країни Гад, 
виросли у обласному цент
рі і селі Федорівці пам’ят
ні знаки. Архітектор Л. Г. 
Растригін увіковічнив у гра
ніті для нащадків світлий 
образ нескорених лицарів 
великої революції.

ІО. МАТІВОС, 
краєзнавець.

■■■мваеяеияннмвімтяямв»»

Редактор’ М. УСПАЛЕНКО.

Т^) Наша адреса і телеФо
316050. ГСП, Кіровоград 50. вуй. Лунвчарсьного, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та сіддіпу 
комсомольського життя—2-45-35. відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу ьій- 
ськовс-пгтріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

БК 163/9 Обсяг 0,5 друк, яри, Індекс 61197,

Строк навчання — 1 рік.

Прийняті персб\паюгь на повному лержаппому за
безпеченій, одержують триразове харчування, обм\п- 
діір^пашія. стипендію і квартирні в розмірі 3 карбо- 
пащіїв на місяць. Папрпкіїиіі 1&77 року буде здано 
в експлуатацію гуртожиток для-учнів?

У період проходження виробничої практики учням 
видають спеиоляг, зз роботи, виконані ними в иси. 
час. виплачують 33 проценти віл заробленої сум».

Час навчання зараховуєшся в груповий сіаж.
Училище тотує операторів по первинній переробні 

тщ.рпп. сбпалювялі никіп і тиловиків м’яса форму
вальників ковбасних виробів, щноіовліовачіп нзіу-. 
рг.нлої кишкової оболонки, оброблювачів тушок 
кролів І ПГ1ІІІІ.

Випускників направляють па роботу за спеціаль
ністю па підприємства Кіровоградського виробничого 
об'єднання м’ясної промисловості.

При училищі € Філіал вечірньої інколи.
Всіуппики полають па ім’я дпрекюра учплпшя 

заяву, свідоцтво про народжсіиія, свідоцтво про осві
ту. ловілкії з міспя проживання і. про склад сім’ї, ха
рактеристику, медичну довідку (форма Хо 286). І фо
токартки розміром ЗХ-І см. Паспорт пред’являють 
особисто.

Приймання документів — щодня, крім неділі, по 
25 серпня.

Зв’тртатися на адресу: 316100, м. Кіровоград, Обоз* 
iHBcthf івосе^ м'ясокомбінат, профтехучилище. Теле
фон 6-70-3-30.

й<

Газета виходить 
у вівторок, четвер,

суботу,

ДИРЕКЦІЯ.

"МОЛОДОЙ коммунар» ~ 
оріап Корової радекою, обкома 

.ЧКСМУ г Кнропоірад. 
Гиісгя печатается 

на украинском языке.

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

jin.iit рафії і книжкової торіівлі, 
ад. Кіровоград, вул. Г.ііпки, 2.

Зам. № 336 -Тираж GO €00.

Училище готує високо
кваліфіковані кадри для 
текстильної промисловос
ті: прядильниць, /лоталь-
ниць, рівняльниць, кру
тильниць.

Строк навчання 1,5 рс- 
ну.

За цей час учням на
даються канікули: взимку 
на 15 днів і влітку на 45 
днів. До училища можуть

вступати дівчата віком *5 
років і старші, з освітою 
8—10 класів.

Учні забезпечуються 
безкоштовним гуртожит
ком, харчуванням, обмун
дируванням. Стипендія 
складає 14 карбованців. 
Під час практики учні, 
одержують 50 процентів 
від заробітної плати. ’ ^7

Па вчи льмо-ку ревнії й чомкат 
при Ленвнашінєьігій нраднлыкЕЙ 

фабриці
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЖІНОК 

ВІКОМ ВІД 18 ДО ЗО РОКІВ.

мі-Строк навчання 6 
сяціе. Учні забезпечують
ся гуртожитком, однора
зовий/ харчуванням, сти
пендією 80 карбованців 
на місяць. Випускникам 
видається атестат з набу
тої спеціальності.

Випускники училища за
безпечуються роботою в 
м. Ленінакані. Середня 
заробітна плата на місяць 
складає 150—200 карбо
ванців.

Бажаючі поступити в 
училище і навчально- 

курсовий комбінат повин
ні пред’явити такі доку
менти: свідоцтво про на-

роджеііня. освіту, ПйСПОрТ 
з випискою з попередньо
го МІСЦЯ І 
фотокартки 
3X4 см.

Витрати на проїзд в 
м. Ленінакан оплачує учи
лище.

Від'їзд в м. Леиінаидн 
17 серпня, звертатися до 
представника щодня до 
17.00 за адресою м. Кіро
воград, готель «Київ» до 
адміністратора.

Представник прий/иаС'>' 
документи і супроводжує 
абітурієнтів до місця на
вчання. :

ДИРЕКЦІЯ. І

проживали, 4
розміром

і місту лспедбачяєіься 
ВГн.-р лс<* пПкі'іІ З-1’: 
повітря 21—29, по Т.’іс- І
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