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ПІД ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ
Центральний Комітет Компартії України прийняв 

постанову «Про 60-річчя встановлення Радянської 
влади иа Україні».

Трудящі Радянської України, говориться в поста
нові, в братній сім’ї народів нашої багатонаціональ
ної Батьківщини в обстановці величезного політично
го і трудового піднесення новими патріотичними ді
лами на всіх ділянках господарського і культурного 
будівництва відзначили 60-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Перемога Жовтня — головна подія XX століття — 
докорінно змінила хід розвитку всього людства, від
крила епоху революційного оновлення світу, епоху 
переходу від капіталізму до соціалізму.

Велич шляху, пройденого нашим народом під ке
рівництвом‘Комуністичної партії за 60 років Радян
ської влади, всебічно і глибоко розкрита в змістовній 
і яскравій доповіді Генерального секретаря ЦК КПРС, 
Голови Президії Верховної Ради СРСР товариша 
Л. І. Брежнєва на урочистому засіданні Центрального 
Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ра
ди РРФСР.

Важливе значення для здійснення завдань кому
ністичного будівництва має нова Конституція СРСР, в 
якій законодавчо закріплені всесвітньо-історичні до
сягнення соціалізму.

Комуністи, трудящі Української РСР, як і всі радян
ські люди, зазначається в постанові, цілком і пов

ністю схвалюють і одностайно підтримують внутріш
ню і зовнішню політику Комуністичної партії Радян
ського Союзу, багатогранну плодотворну діяльність 
Центрального Комітету КПРС, його Політбюро на чолі 
з видатним політичним і державним діячем сучаснос
ті, вірним ленінцем товаришем Л. І. Брежнєвим.

У постанові відзначаються здобутки трудящих рес
публіки. Завдяки героїчній праці українського наро
ду, братерській взаємодопомозі всіх наоодів Радян
ського Союзу, їх дружбі і співробітництву досягнуто 
всебічного прогресу в усіх галузях життя.

Досягнення республіки в соціально-економічному і 
культурному розвитку, ленінські принципи національ
но-державного будівництва, справжнього народо
владдя знайдуть закріплення в новій Конституції Ук
раїнської Радянської Соціалістичної Республіки, яка 
розробляється на основі Конституції СРСР.

Свій славний ювілей трудящі республіки зустріча
ють новими успіхами на всіх ділянкзх комуністичного 
будівництва.

У постанові ЦК Компартії України підкреслюється, 
що 60-річчя Радянської України слід відзначити як 
видатну політичну подію, тріумф справи Великого 
Жовтня. Підготовку і святкування ювілею провести як 
яскраву демонстрацію непохитної вірності україн
ського народу заповітам Леніна, принципам радян
ського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналіз
му, торжества ленінської національної політики.

Всю організаторську і політичну роботу проводити 
під знаком мобілізації робітничого класу, колгоспно
го селянства, інтелігенції на успішне виконання рі
шень XXV д’їзду КПРС, планів десятої п’ятирічки. В 
цій роботі керуватися положеннями і висновками до
повідей товариша Л. І. Брежнєва на жовтневому 
(1977 р.) Пленумі ЦК КПРС, позачерговій сьомій сесії 
Верховної Ради СРСР, урочистому засіданні в Москві 
на честь 60-річчя Великого Жовтня, новою Конститу
цією Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

ЦК Компартії України схвалив заходи по підготовці 
святкування 60-річчя встановлення Радянської влади 
на Україні. Партійні комітети, первинні паріорганіза- 
ціі, радянські, профспілкові, комсомольські і госпо
дарські органи покликані закріпити політичне і тру
дове піднесення, викликане прийняттям ново: Консти
туції СРСР, святкуванням ювілею Великого Жовтня, 
забезпечити широку участь робітників, колгоспників, 
інтелігенції в соціалістичному змаганні за гідну 
зустріч 60-річчя Радянської влади на Україні, достро
кове виконання народногосподарських планів 1977 
року і п’ятирічки в цілому.

Центральний Комітет Компартії України висловив 
упевненість у тому, що трудящі республіки ще тісні
ше згуртуються навколо Ленінської партії, ознамену
ють славний ювілей Радянської України новими 
успіхами у праці, весь свій творчий ентузіазм і енер
гію спрямують на втілення в життя величних планів 
комуністичного будівництва, накреслених XXV з’їз
дом КГіРС.

(РАТАУ).

ЮВІЛЕЙНОМУ РОКУ-УДАРНИЙ ФІНІШ!

СПІЛЬНА 
МЕТА—

«ВИЩІ РУБЕЖІ
О Для Валерія Желуд

кова, механізатора кол
госпу «Родина», як і для 
його товаришів, настала 
ота хліборобська пора, 
коли не треба щоранку 
схоплюватись до сходу 
сонця й чимдуж поспіша
ти в поле. Та ще свіжі в 
пам’яті бурякові жнива. 
Довгі-довгі гони були у 
Валерія Желудкова та йо
го товаришів. Комплексом 
РКС-6 вони гуртом упора
ли 246-гектарний клин. На
копали з нього 8670 тонн 
ваговитих солодких ко
ренів.

Тепер у молодих госпо
дарів ниви одна турбота— 
ділом відповісти на почин 
знам’янських механізато- - 
рів — до святкування 60- 
річчя встановлення Радян- •] 
ської влади на Україні на-

Ь дійно підготувати комбай- і 
ни до збирання врожаю 
третього року десятої п’я
тирічки.

О Коли тваринники кол
госпу імені Шевченка на- І 
мічали рубежі на ниніш
ній рік, комсомолка Надія ! 
Баранюк наче й реально 
оцінила потенціальні мож
ливості закріпленої за 
нею групи корів. Урахува
ла минулорічну продук- й 
тивність, прикинула, на 
скільки вона підвищиться 
цього року, і вирішила на
доїти від корови в серед
ньому 3500 кілограмів мо
лока. Та, мабуть, недооці
нила своїх можливостей, 
бо за 11 місяців одержала 
понад 4300 кілограмів. Те
пер Надія взялася до 60- 
річчя встановлення Радян
ської влади в нашій рес
публіці довести надій мо- 

1 лока від корови до 4500 
кілограмів.

А За такий трудовий 
показник бореться й ком- : 
сомолка Таміла Козішкурт і 
з колгоспу імені Фрунзе. 
Нині вона вже має понад 
4200 кілограмів молока 
від корови.

Ульяновський район.

Фото І. КОРЗУНА.

Володимир РЯБЧЕНКО (зліва) і Віктор ША- 
регулюванням телеанаратурн.

Фото В. КОВПАКА.

В хорошому .
сомольсь.чо-молодіжна бригада Олександра Осипова Із Олек
сандрійського електромеханічного заводу. На складанні бло
ків електроапаратури цей колектив виконує норми на 115— 
120 процентів щозміни І здає з першого пред'явлення майже 
всю продукцію. (Фото внизу) •

трудовому темпі закінчує ювілейний рік ком-

БОИОЇИШЬ

ДІЄВІСТЬ
З доповіддю виступив перший секретар райкому комсомолу Олег І щепко. Б обговоренні допо

віді взяли участь механізатор колгоспу імені Фрунзе Володимир Міізін, слюсло Новоукраїнсько- 
го щебеневого заводу Іван Красилнч, член комітету комсомолу юлгсспу «Дружба Катерина 
Борщ, старша піонервежата Іванівської середньої школи Тетяна Буркова, комсомолець двадця
тих років Пантелеймон Павлович Тесля, бригадир учнівської виробничої брига ти Комншуват- 
сі.кої середньої школи Алла Барбаренко. член районного штабу «КП» Віталій Кобець. доярка 
колгоспу імені Ульянова Людмила Луцканенко, економієг колгоспу імені Кглініма Ніна Руцке- 
вич, інженер районного об’єднання «Сільгосптехніка» Віктор Аркан, секретар комсомольської 
організації колгоспу імені Ватуїіна Віктор Левенко. секретар комсомольської організації район 
ного відділу культури Валентина Чайковська. механізатор колгоспу імені Шевченка Володимир 
Коваленко.

Див. 2 стор.

«План перших трьох років виконали до 60-річчя Великого 
Жовтня!» — рапортувала комсомольсько-молодіжна бригада 
Володимира Рябчснка з Кіровоградського заводу радіовнро- 
біг. напередодні свята. Приклад у соціалістичному змаганні 
показував грункомсорг Віктор Шаповалов. Він завоював пра
во в ювілейному році сфотографуватися на крейсері «Ав
рора».

Нещодавно бригада В. Рябчснка виступила з ініціативою: 
до дня відкриття XVIII з’їзду ВЛКСМ викопані план пер

шого півріччя третього року п’ятирічки.
Па фото: 

ІЮБАЛОВ за

Двадцять шоста Новоукраїнська • Звіти і вибори
районна комсомольська конференція 
загострила увагу на таких питаннях:

А ПІДВИЩЕННЯ БОИОВИТОСТІ ПЕРВИННИХ 
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ;

А УЧАСТЬ МОЛОДІ У ЗМАГАННІ ЗА ПІДВИ
ЩЕННЯ КУЛЬТУРИ ЗЕМЛЕРОБСТВА;

• ПІДГОТОВКА ДО 60-РІЧЧЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ НА УКРАЇНІ 1 ДО XVIII 
З’ЇЗДУ ВЛКСМ.

У роботі конференції взяли участь і виступили на „іЯ перший секретаг райкому 
Компартії України А. М. Лнтвнік перший секретар обкому комсомолу О. Скічко.

У роботі конференції взяв участь інструктор ЦК ВЛКСМ О. М. ГІ.тяхотииков.
Першим секретарем Новоукргїнського райкому комсомолу обране іінеика Олега 

Костянтиновича, другим — Гурину Світлану Іванівну, секретарем — завідуючим від
ділом шкільної та учнівської молоді — Руднева Василя Васильовича.
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ЗА ДВА РОКИ в житті 
радянських людей від

булися події історичного 
значення: XXV з'їзд КПРС, 
прийняття нової Конститу
ції СРСР, підготовка і від
значення 60-річчя Велико
го Жовтня. В цей час із 
нозою силою вияаилось 
прагнення комсомольців і 
молоді Нозоукраїнського 
району бути з перших рЯ; 
дах будівників комунізму. 
Понад двісті молодих тру
дівників, 7 комсомольсько- 
молодіжних колектизіз до- 
строкозо, 7 жовтня, ра
портували про завершен
ня дворічного плану. 29 
чоловік відзначено урядо
вими нагорода/ии, бага
тьох — комсомольськими. 
Зісім чоловік удостоїлись 
Почесної грамоти ЦК 
ВЛКСМ, 11 — Почесної 
грамоти ЦК ЛКСМУ, 93 — 
Почесної грамоти обко
му комсомолу.

Ініціаторами руху «Сіль
ськогосподарській техні
ці — високоефективне ви
користання! Весь аморти
заційний строк — без ка
пітального ремонту!» ра
зом з молодими хліборо
бами Олександрійського 
та Ульяновського районів 
виступили члени комсо
мольсько-молодіжної трак
торної бригади колгоспу 
імені Шевченка. «До 60-

ДІЄВІСТЬ І БОИОВИТІСТЬ
річчя Велико' Жовтневої 
соціалістичної революції— 
комсомольську дворічку!», 
«ГІ ятирічку — за чотири 
роки!». Ці почини підтри
мали асі комсомольські 
організації.

Правоф.іаїковими в соціа
лістичному /маганні по призу 
стали молоді хлібороби райо
ну. На косовиці ранніх зерно
вих працювали 42 комсомоль
сько-молодіжних екіпажі. Ви
ни зібрали хліб із площі 6077 
гектарів і намолотили 2144 
тонни зерна.

Серед добрих справ, здійсне
них комсомольцями району, 
заслуговує схвалення їхня 
увага до виховання у підро- 
сіаіочото покоління любові до 
хліборобської праці. Зд два 
роки а районі підготовлено 
576 молодих механізаторів.

Урочисто зустріли деле
гатів юнаки і дівчата у бу- 
дьоннівках. І вже з пер
ших хвилин перебування в 
залі, де проходила конфе
ренція, кожен делегат по
чував себе продовжува
чем справ своїх поперед
ників — перших комсо
мольців Ізана Демченка 
та Івана Стеценка, знатно
го хлібороба країни двічі 
Героя Соціалістичної Пра
ці Олександра Васильози- 
ча Гіталова і його послі
довника Героя Соціаліс
тичної Праці Віктора Сте- 

панозича Андріяша. І ко
жен радів—хлібороби ра
йону знесли вагомий вклад 
в український мільярд пу
дів хліба, продавши дер
жаві 113 405 тонн зерна — 
більше, ніж хлібороби 
будь-якого іншого району 
області. Як закріпити успі
хи, зробити ниву ще щед
рішою? Це червоною нит
кою пройшло через усі 
виступи делегатів.

— Є коло нашої школи 
особливий, дуже просто
рий, світлий клас — поле. 
Сорок хлопціз і дівчат 
цього року влітку нажили 
перші трудові мозолі, від
чули запал змагання, ра
дість колективної праці, — 
сказала бригадир учнів
ської виробничо.' бригади 
Комишуватськоі середньої 
школи Алла Барбаренко.— 
Ми зібрали з кожного гек
тара 54 центнери озимої 
пшениці, 38—ячменю, 62— 
зернової кукурудзи. При
діляємо велику уззгу ор
ганізації соціалістичного 
змагання. У нас змагаю
ться: члени бригади — з 
ланках, ланки — між со
бою, а бригада — з брига
дою Глодоської середньої 
школи.

Відома в країні хлібо
робська школа Гіталова. 
Вона починається тут, у 
виробничій —' учнівський 
бригаді, де профорієнта
ційна робота на високому 
різні. За останні три роки 
з колгоспі лишилося 42 ви
пускники. В. Зовкотрубен- 
ко, А. Колотилін, 3. Мор- 
гуненко, М. Юрченко від
значені урядовими наго
родами. Учнізська вироб
нича бригада підтримує 
тісні зз’азки з випускника
ми Комишуватськоі шко
ли — двічі Героєм Соціа
лістичної Праці О. В. Гіта- 
ловим, Героєм Соціаліс
тичної Праці Л. М. Крав
ченко.

Колектив має свої проблеми.
— Влітку хлопці хочуть пра

цювати комбайнерами, хочуть 
краще пізнані професію хлібо
роба. — прбдопжуиала далі 
Алла Барбаренко. — Але прав
ління колгоспу не задовольняє 
їхніх бажань. Тим. кому ііс 
виповнилося 17 років, не до
ручають машин. А для чоюж 
тоді вони два ромі визнали 
в школі сільськогосподарс-.хі 
машини? Хлопці по закінченні 
школи йдуть у профтехучили
ще «шарувати» професії, яку 
вже освоїли. Ннніигиьото року 
з 18 випускними, що дістали 
права тракториста, в колгоспі 
зосіалося лише сім. У нас ста
ло традицією проводити зм і- 

гамня на крзщз > юного меха
нізатора. Чому б таких зма
гань не проводити о інших 
школах?

Делегати дали позитив
ну оцінку роботи райкому 
комсомолу, принципово, 
по-діловому обговорюючи 
заздання, що стоять пе
ред комсомольськими ор
ганізаціями, внесли чима
ло пропозицій, спрямова
них на розв'язання злобо
денних питань.

Людмила ЛУЧЯАНЕНКО, 
доярка колгоспу імені 
Ульянова:

— Ми тепер не просто 
дояри, ми — оператори, 
майстри машинного доїн
ня. Та мало випускників 
іде на ферму. В нашому 
колгоспі — мабуть, тому, 
що ось уже п’ять років 
будують тваринницький 
комплекс і будівництво 
його розтягнули на неви- 
значений строк. Помітне 
місце на фермі займає 
ручна праця. Хотілося б, 
щоб райком комсомолу 
більше уваги приділяв ор
ганізації соціалістичного 
змагання серед тваринни
ків, поширенню досвіду 
передовиків праці.

Віктор АРКАН, інженер 
районного об'єднаная 
«Сільгосптехніка»:

— У районі /лапо роби
ться для широкого розвит
ку наукозо-те^кніиноі твор
чості молоді. " Пропоную: 
улаштовувати виставки •;<. 
НІХ виробі^ ' 7 ' ‘

Віктор ЛбЗбНКО, секре
тар комсомольської орга
нізації колгоспу імені За- 
тутіна:

— Райком комсомолу слабо 
вивчає і поширює яергдиаиіі 
досвід відділкових ЬОМСОМОЛЬ- 
ських організацій.

Тетяна 5УРКОЗА, старша 
піонерзожата Ізанівськоі 
середньої школи:

— У нас лишається нероз
в’язаною проблема роботи в»- 
жатнх-пиробішч іпьів. Не віри- 
гься, щоб it S4 комсомольців 
господарства гіе знайшлося 
активіста, хто б не хотів пра
цювати з піонерами. Райком 
комсомолу подккеи створити 
резерв вожатих-віірибниччикіс, 
працювати з нііми.

Багато вагомих справ на ра
хунку комсомолі! Новоукраіи- 
ського району, але t ще чима
ло питань, які вимагають сво
го вирішення. Справді ділові 
атмосфера. ,іцо панувала на 
конференції. дає підставу 
твердити, що ні піпдшіч буде , 
розв’язано найближчим часом. ;

Делегати одностайно 
підтримали пропозицію 
молодих робітників Ново- 
українського щебеневого 
заводу — провести 17 
грудня суботник, присвя
чений 60-річчю встанов
лення Радянської влади на 
Україні.

Ю. ЛІВАШНИКОВ.

НА ЦїО ПОСАДУ обрали мене недавно, — роз
повідає секретар комітету комсомолу радгоспу 

«Гіетрівський» Світлана Дуда. — Дісталися у спад
щину комсомольські групи, що фактично існують ли
ше на папері. Важко починати, бо досвіду у мене не
ма ніякого. Але поки що я не відчула практичної до- 
пеніоги з боку райкому комсомолу.

Із звітної доповіді райкому комсомолу: «Недоліки, 
що мають місце в організаційній роботі первинних 
комсомольських організацій, пояснюються все ще 
недостатнім керівництвом ними з боку райкому, зо
крема відділу комсомольських організацій, який не
оперативно реагує на недоліки. Перебуваючи у від
рядженнях, працівники апарату мало подають прак
тичної допомоги на місцях». Отже, критичне заува
ження С. Дуди небезпідставне.

На низькому рівні внутріспілкова робота в первин
них організаціях міжколгоспбуду, колгоспів імені 
Карла Маркса та імені 40-річчя Жовтня (секретарі 
комітетів А. Ращук, ГІ. Стеценко, С. Душенко). 
«В цих комсомольських організаціях обмежуються 
заіальними лозунгами, за поточними справами комі
тети комсомолу забувають про живу організаторську 
роботу серед молоді» (із звітної доповіді).

— А нечисленні організації взагалі залишені самі 
на себе, — відмічає технолог хлібозаводу Валентина 
Семенчук. — Не часті гості тут члени райкому, не го
ворячи вже про лекторів.

Та бібліотекар відділу культури Наталка Красшок 
переконує, що за звітний період для комсомольців і 
молоді району прочитано 16150 лекцій, з безпосеред
ньою участю юнаків і дівчат проведено понад 60 ве
чорів. Цифри справні як для того, щоб оцінити ро
боту, виконану районним відділом культури. Та за
слуга райкому в цьому надто мізерна: «Лекторська 
група райкому налічує 15 чоловік. Одначе вона не 
стала центром, де б зосередилось керівництво лекцій
ною пропагандою серед молоді; зв’язку з лекторськи
ми групами первинних комсомольських організацій 
фактично не існує. Практично не охоплені лекційною 
пропагандою нечисленні організації» (із звітної до
повіді).

А що після 
робочого дня?
fl з КОМСОМОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ

УПЕТРІВСЬКОМУ районі 2230 комсомольців. У 
соціалістичному змаганні за право підписати тру

довий рапорт 60-річчю Великого Жовтня взяли 
участь 2,5 тисячі юнаків і дівчат, понад 600 з яках 
зайняті у сфері матеріальною зиробіщцтва і ІЗ юна
ків і дівчат завоювали не почесне право. Ударною 
працею відзначилися на жнивах ювілейного року 
16 комсомольсько-молодіжних екіпажів, які намоло
тили 127 247 цсптисріз хліба.

Отже, вміє добре працювати молодь району.
А чим живе вона після робочого дня^
Езяти хоча б комсомольську політосвіту. На вугле

розрізі «Балахівський», скажімо, вона стоїть на на
лежному рівні (пропагандист П. Лавецький), тож 
слухачі гуртка — перезажно передовики впробии- 
іггЕа, громадські активісти, люди творчої думки.

Змістовно проходять заняття в гуртках політосвіти, 
що діють у колгоспах імені Чкалова, імені 40-річчя 
Жовтім, «Росія» (пропагандисти І. Доценко, С. Ко
лола, В. Держак). Тим-то молоді тут цікаво, юнаки і 
дівчата активно відвідують заняття. Це — свідчення 
того, що пропагандисти з почуттям високої відпові- 
дгльиості ставляться де свого важливого доручення. 
Але цього не скажеш про пропагандиста з районного 
об'єднання «Сільгосптехніка» А. Яковлева. Заняття 
він проводить у формі читки, а тому приходять на 
них 20—30 процентів слухачів.

Випадкові люди ведуть гуртки політосвіти в кол
госпах імені Карла Маркса, «Україна», радгоспі «П'я
тих атськнй». райспожпвспілці. Рівень пгйгичпого за
гартування спілчан тут повинен бути значно вищим.

Не «прижилися» секретарі комсомольських органі

зацій Михайло Лепський, Ілля Янишни, Микола Тре- 
щоткін, Павло Удовиченко. Чи не змогли воші поста
вити на належний рівень спілкову роботу, чи «бюро, 
апарат райкому не добилися суворого контролю за 
виконанням ухвалених рішень, слабо згуртовували 
навколо себе комсомольський актив» (з доповіді), — 
судити й оцінювати новообраному, складові райкому 
комсомолу, щоб у майбутньому на посаду секретарів 
кадри де бирали ретельніше.

У Раипітьському, Олімпіадівському, Краскопі.ть- 
ському сільських клубах робот а чз молоддю зводиться 
до показу кінофільмів. Навіть у Петр і зевком у Будин
ку культури, де раніше працювали танцювальний, 
вокальний, драматичний гуртки, духовий оркестр то
що, сьоюдні вогник художньої самодіяльності ледве 
жевріє. Така ж картина і в Членському та Чечсліїв- 
ському будинках культури. А в кожному ж селі є 
і пмсомольська організація, очолювана комітетом, у 
Петровому вена є в кожній установі.

Аналогічні приклади можна навести і з діяльності 
штабів «Комсомольського прожектора».

На XVI! з'їзді ВЛКСМ підкреслювалось, що від
повідальність, сумлінність і якість виконання комсо
мольцями доручень характеризують постановку робо
ти по комуністичному вихованню молоді. Система 
доручень повинна забезпечувати участь кожного 
комсомольця в громадському житті, формувати й 
рОЗВНЕііТИ його інтересі! і здібності, що принесуть най
більшу користь і суспільству, і особисто людині.

А в досить розгорнутому рішенні комсомоліської 
кої ференції не було сказано про це жодного слова...

роботі конференції взяв участь і виступив на пій 
перший секретар обкому комсомолу Олексій Скічко.

Першим секретарем Пстрівського райкому комсо
молу обрано Парасоченка Миколу Івановича, дру
гим Жилку Івана Павловича, секретарем—завідую
чою відділом шкільної та учнівської молоді — Бай- 
сак Катерину Петрівну.

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого комунара».

Майстер машинного доїння колгоспу імені 
І орького волинського району комсомолка По- 
Ліна Баблюк надоїла за десять місяців від 
кожної корови по 3350 кілограмів молока, що 
значно більше річного зобов'язання до 60-рІч- 
чя встановлення Радянської влади на Україні 
тмп°Д? тваринниця вирішила одержати понад 

00 кілограмів молока від кожної корови, 
на Фото: П. БАБЛЮК.

Фото С. ФЕНЕНКА.

ВІДБУЛИСЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ...

XXVII звітно-виборна комсомольська 
районна конференція в Устішівці. З до
повіддю на ній виступила перший секре
тар райкому ЛКСМ України Л. Дро
тянко.

В обговоренні доповіді взяли участь 
електрозварник радгоспу імені Димитро
ва Анатолій Гущин, секретар комсо
мольської організації колгоспу імені 
ГІетровського Тетяна Лагпо, агрохімік 
колгоспу імені Кірова Анатолій Куделя, 
секретар комсомольської організації ра
йонного об’єднання «Сільгосптехніка» 
Володимир Король, секретар парткому 
колгоспу імені Карла Маркса Ольга До- 
щенко, бригадир тракторної бригади 
Сагайдацької птахофабрики Микола 
Юзюк та інші.

У роботі конференції взяли участь і 
виступили на ній перший секретар рай
кому Компартії України Я. К- Григорен
ко, завідуючий відділом обкому комсо
молу М. Гарба.

Першим секретарем Устинівського рай
кому комсомолу обрано Дротянко Любов 
І ригорівпу, другим — Больбута Леоніда 
Павловича, секретарем — завідуючим 

гідділом шкільної та учнівської молоді— 
Макуху Сергія Си.таптійовича.

й* Ч* «і»

XXVI звітно-виборна комсомольська 
конференція в Ульяновці. Із звітною до
повіддю туї виступив перший секретар 
райкому комсомолу М. Стасьок.

В обговоренні доповіді взяли участь 
групкомсорг комсомольсько-молодіжної 
трзкторної бригади колгоспу «Родина» 
Валерій Желудков, групколсорг комсо
мольсько-молодіжного колективу МТФ 
І Іовосетицького відділка бурякорадгоспу 
Надія Оліхновпч, завідуючий майстерня
ми колгоспу імені Шевченка Василь Ра- 
дозинчик, секретар комсомольської орга
нізації колгоспу імені Щорса Микола 
Франчук, механік колгоспу імені Фрунзе 
Василь Гаиул, старшз піонервожата 
Ульяновської середньої школи Катерина 
Геплицька та інші.

У конференції взяли участь і виступи
ли па ній перший секретар Ульяновсько
го райкому Компартії України М. Н. Чс-р- 
пиченкс, другий секретар обкому комсо
молу 1. Гнибіденко.

Першим секретарем Ульяновського 
райкому комсомолу обрано Стаська Ми
колу Пилиповича, другим — Солтик Лі
дію Володимирівну, секретарем — заві
дуючою відділом шкільної та учнівської 
молоді — Кадук Зою Миколаївну.

* ♦ ♦
XXIX звітно-виборна комсомольська 

конференція в Новоархангельсеку. В об
говоренні звітної доповіді, з якою ви
ступив другпн секретар райкому комсо
молу І. Александров, взяли участь сек
ретар комсомольської організації кол
госпу імені Литвинова Н. Кри.това, агро
ном колгоспу імені Енгельса Б. Тельник, 
ланкова комсомольсько-молодіжної лан
ки по вирощуванню високих урожаїв ку
курудзи колгоспу імені Леніна Валенти
на Боровик, методист районного Будин
ку піонерів Галина Бугаенко, лауреат 
премії Ленінського комсомолу бригадир 
тракторної бригади колгоспу «Зоря ко
мунізму» Герой Соціалістичної Праці 
Василь Іванович Моторний, комсомолець 
двадцятих років Володимир Вікторович 
Чучко та інші.
і роботі конференції взяли участь і д 

виступили на ній перший секретар Ново- сл 
архангельського райкому КомпаогігУк- О «ч 
раїїін І. С. Зубець, завідуюча від тілом 
обкому комсомолу Л. Чубко. й

Першим* секретарем Новоарханге.ть- І 
ського райкому комсомолу обрано Алек- І 
сандрова Івана Пантелеймоновича, дру- І 
гим — Мелішкевмча Валентина Андрійо- | 
вича, секретарем — завідуючою відділом Я 
шкільної та учнівської молоді — Нетре- 1 
бу Наталію Іванівну.

ф Звїти 
І
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ВЕРНІСАЖ
ДРУЖБИ

Минулої суботи біля приміщення Кірово
градської картинної галереї звучали мелодії 
болгарських та українських пісень, лунали 
російська, українська н болгарська мови. В 
нашому місті відкрилась етнографічна ви
ставка, привезена з м. Толбухіна Народної 
Республіки Болгарії.

Начальник обласного управління культу
ри М. І. Сиченко у своєму виступі сказав, 
що дружба наших братніх народів скріпле
на кров’ю в боротьбі за національне й со
ціальне визволення. Він розповів про тісні 
зв’язки Кірсвоградщіши з Толбухінським 
округом.

Науковий співробітник Толбухінського 
етнографічного музею Маргарита Дакова 
ознайомила кіровоградців з фольклорним 
надбанням Добруджі,-розповіла про розви
ток національного болгарського мистецтва.

І ось перед глядачами веселково заграли 
барви національних болгарських костюмів, 
гаптованок. разків намиста, доріжок, кили
мів, рушників, карбівок, керамічних виробів 
тощо. Ошатна одіж сторічної давності. Чу
дово викопані народними умільцями старо
винні прикраси. Двісті десять експонатів 
виставки, наче двісті десять сторінок, роз
казують про народні звичаї і побут, про 
свята і обряди гостинних болгар...

Мов своєрідне продовження згаданої ви
ставки цього ж дня широко розчинила двері 
ще одна болгарська висіавка — фотоуміль-

ців. Перед її відкриттям теплими словами 
про вічну й непорушну дружбу наших наро
дів обмінялися заступник голови Кірово
градського міськвиконкому В. М. Курченко 
і голова Толбухіяської окружної ради 
профспілок Петко Колев.

Фотовиставка, на якій експонується 160 
робіт, широкою панорамою розгортає перед 
відвідувачами сонячні краєвиди Болгарії, 
іероїчиі сторінки її славного минулого, щи
рі й теплі зустрічі кіровоградців на землі 
братньої республіки. Мовою фотографії бол
гарські митці зуміли передати не тільки 
зовнішні враження, а й світле почуття лю
бові до рідного краю і до своїх друзів зі 
степової Кіровоградщини.

Мирна праця і дружба народів — такий 
лейтмотив болгарської фотовиставки, де 
представлені не тільки чорно-білі, а й ко- 
льорс-зі фотознімки...

Ця виставка розмістилася на другому по
версі Палацу культури імені Компанійця. 
В перший же день її відвідали сотиі меш
канців нашего міста.

Фольклорні мотиви і стрімке сьогодення. 
Національні народні костюми і багатопо
верхові сонячні новобудови Толбухіна... Дві 
виставки — дві яскраві розповіді про наших 
друзів з Добруджі,

На відкритті обох виставок був присутній 
секретар Кіровоградського обкому партії 
А. і. Погребняк.

В. ВАСИЛЕНКО.

На фото: відвідувачі з цікавістю оглядають 
експонати етнографічної виставки з міста Тол- 
бухіиа.

Фото в. КОВПАКА.

-------------------------- з стер. _____  
НА ОБЛАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАННЯХ

Вони щоранку приходять дг, школи, сідають за парти, уважно слухають 
розповіді вчителів, прилучаються до таїнств науки. Сьогодні вони школярі. 
Іа мине кілька років, і вони стануть дорослими громадянами нашої країни, 

1 для нас важливо не тільки тс, ким буде кожен із них, яку професію ви
бере, а її ге, яким вій стане. Бо від того, якою ввійде людина в життя, за
лежить доля „комуністичного будівництва в нашій країні. Несучи учням 
знання з хімії чи літератури, вчителі повніші одночасно виховувати в ник 
мдііб) іні.х іромадяи Країни Рад, ідейно перекопаних борців за справу кому
нізму. Ось чому тема цьогорічних обласних педагогічних чигань.і була сама 
іакою. '-Кому ніс і ичне виховання учнів у процесі оволодіння основами наук 
і в гіозакласиій роботі». Заслухавши на пленарному засіданні доповідь за- 
гідуючого обласним відділом народної освіти Д. ІО. Стельмухова педагоги 
па пленарному и,секційних засіданнях обговорили її, поділилися своїм 
досвідом роботи.

В ідейно-політичному вихованні учнівської молоді значну роль відігра
ють і шкільні комсомольські та піонерські організації. Про ге, як воші до
помагають формувати активну життєву позицію кожного учня, про шляхи 
підвищення ефективності роботи цих отані.зацій ішла мова у виступі сек
ретаря обкому комсомолу Л. М. ПереВОЗіІНК.

ПІОНЕРИ
І КОМСОМОЛЬЦІ -

ПОПЕРЕДУ

ПЕРЕСУВНА
В КІРОВОГРАДІ

Вчора в приміщенні мі
ського Палацу культури іме
ні Компанійця прийняла 
своїх перших відвідувачів 
Всесоюзна пересувна ви
ставка сільськогосподар
ської літератури, комплекто
вана п'ятьма спеціалізова
ними видавництвами краї
ни — «Колос» (м. Москза), 
«Урожай» (м. Київ), «Рос- 
сельхозиздзт» (м. Москза), 
«Ураджай» (м. Мінськ), «Кай- 
нар» (Алма-Ата). На вистаа- 
ці представлено 700 назв 
видань з різноманітних пи
тань сільськогосподарського 
виробництва. До речі, ре
презентують окремі науко
ві праці й кіровоградські 
автори. Серед них — голо
ва колгоспу «Зоря комуніз
му» Нозоархангельського

району, Герой Соціалістич
ної Праці Л. Й. Шліфер, 
співробітник обласної сіль
ськогосподарської дослід
ної станції А. К. Лещенко, 
голова колгоспу «Україна» 
Гайзооонського району С. С. 
Лісничук та інші.

Відкривають експозицію 
стенди, на яких вистазлено 
літературу з питань аграр
ної політики КПРС, пропа
ганди рішень XXV з їзду 
партії, книги, присвячені 
60-річчю Великого Жовтня.

Найбільший розділ зай
має література з питань 
землеробства, рослинництва 
і меліорації земель. Зокре
ма, увагу відвідувачів при
вертають видання з питань 
виробництва зернових, тех
нічних та інших культур, об

робітку грунту, удобрення, 
боротьби з шкідниками то
що. Багато оригінальних ви
дань предстазлено з питань 
овочезих і плодоягідних 
культуо. Демонструється 
понад 100 видань з питань 
економіки, організації пра
ці та упразління сільсько
господарським виробни
цтвом.

Видавці постійно дбають 
про- підготовку і підвищен
ня кваліфікації сільськогос
подарських кадрів. Для них 
видавництва країни випусти
ли низку посібників і під
ручників, їм на виставці 
присвячено окремий розділ.

Завершує експозицію 
стенд, присвячений новітнім 
досягненням в охороні при
роди.

В. П.ЛРХОМЕНКО, 
член оргкомітету вистав
ки, завідуючий відділом 

пропаганди і реклами лі
тератури видавництва 
сУрожай».

Шкільні комсомольські й піонер
ські організації мають великі мож
ливості для комплексного підходу 
до справи виховання, поєднання 
виховання з навчанням. Ці можли
вості закладено в класовій с/п ди
тячого комуністичного руху, його 
цілях і завданнях, у самому змісті 
діяльності первинних КОМСОМОЛЬ
СЬКИХ організацій, піонерських за
гонів і дружин, їх організаційній 
структурі, традиціях, ритуалах, що 
склалися за роки існування цих 
організацій. І таке поєднання дуже 
важливе.

Скажімо, одним з першочергових 
завдань шкільних комсомольських 
та піонерських організацій є бо
ротьба за глибокі й міцні знання 
учнів. У школах нашої області вже 
утвердилися такі форми роботи, як 
усні журнали «Хочу все знати», 
лекторії «Вчись учитися», клуби ісЧо- 
мучок», консультаційні пункти, дні 
науки, техніки і виробництва, шкіль
ні наукові товариства. Всі вони не 
тільки посилюють потяг дітей до 
знань, перетворюють їх у переко
нання, не тільки виховують уміння 
самостійно поповнювати свої знан
ня, орієнтуватися в потоці інформа
ції. Вони ще виховують у піонерів 
та комсомольців свідому дисциплі
ну, почуття високої відповідальності 
за навчання езоє і своїх товаришів. 
Так, учні Гайворонської середнаОЇ 
школи № 5 стали ініціаторами руху 
«Одимфодин». Суть його ось у чо
му: якщо ти добре чи відмінно 
вчишся, допоможи так учитися 
своєму однокласникові чи піонеро
ві з підшефного загону; якщо ти 
відвідуєш гурток, постарайся заці
кавити своїм захопленням друзів. 
Такі школярі вже не виростуть бай
дужими індивідуалістами. У них з 
дитинства виховується почуття ко
лективізму, почуття відповідаль
ності за долю товариша, за долю 
класу, школи, своєї країни.

Ще один напрям роботи піонер
ської та комсомольської шкільних 
організацій — це зростання гро
мадсько-політичної активності кож
ного учня. Форми мого різноманіт

ТИ ЗАКІНЧИВ ПТУ...
Листи коментує юрист

еЯ закінчив професійно-технічне учи
лище в місті Кіровограді. Дістав на
правлення на роботу, але хочу переїха
ти до іншого міста. Скільки років пови
нен я відпрацювати?

м. Кіровоград».
В. Котенко.

Верховної Ради 
1973 ооку визнано 

__ ______г__ _ Указ, що передба
чав загальний для випускників усіх учи
лищ профтехосвіти чотирирічний стаж 
обов'язкової роботи за направленням 
після їх закінчення.

Нині законодавством передбачено нові 
строки обов’язкової роботи за направ
ленням.

Спеціалісти будівельних та будівель
но-монтажних професій по закінченні

Указом Президії 
СРСР від 17 грудня 
недійсним попереднії!

училищ будівельного профілю зобов’яза
ні відпрацювати за направленням на бу
дові, підприємстві два роки, якщо строк 
навчання досягав півтора року, і три ро- 
ки _ після тривалішого навчання. Ана
логічні умови і для спеціалістів побуто
вого обслуговування.

Механізатори, які закінчили сільські 
профтехучилища, зобов’язані відпрацю
вати в державних сільськогосподарських 
підприємствах два роки, випускники тех
нічних училищ — три роки.

Для тич, хто закінчив професійні тор
говельні й кулінарні училища і школи, 
встановлено дворічний строк обов'язко
ві роботи на підприємствах державної 
торгівлі і споживчої кооперації. Якщо з 
поважних причин, наприклад, у зв'язку з 
викликом па військову службу, строк 
обов’язкової роботи за направленням 
переривається, то колишній випускник

не зобов'язаний відпрацьовувати іншу 
частину цього строку.

Звільняються від обов'язкової роботи 
за направленням ті. хто закінчив про
фесійно-технічний навчальний заклад з 
відзнакою і вступив до вузу чи техні
куму.

Трудові суперечки молодих робітни
ків — випускників училищ профтехосві- 
тн про звільнення в період обов’язкової 
роботи суди розглядають, як і позови 
про розірвання строкових трудових до
говорів. У судовій практиці визнається 
прогулом самовільно (без поважних при
чин) припинення роботи, як і те, коли 
випускники не починають взагалі працю
вати за направленням.

«Як надаються відпустки молодим 
робітникам по закінченні професійно- 
технічних навчальних закладів?

В. Пастухова.
м. Олександрія».

ні. Це і Всесоюзний Ленінський за
лік «Рішення XXV з ізду КПРС — у 
життя!», перший етап якого, присвя
чений 60-річчю Великого Жовтня, 
закінчується в грудні. І виховання 
на прикладі життя й діяльності 
В. І. Леніна, героїчної історії партії. 
Ленінського комсомолу, піонер
ської організації. І розширення по
літичного кругозору з допомогою 
радіо- й телевізійних передач, пе
ріодичної преси, мітингів і лінійок 
у відповідь на важливі події в жит
ті країни. Не слід забувати і про та
ку випробувану форму роботи, як 
комсомольське доручення.

І все ж кожна з цих форм вима
гає більшої уваги, аніж це можна 
спостерігати в окремих школах. 
Скажімо, підсумки громадсько-по
літичної аіестації, яка проходила в 
січні — лютому цього року, показа
ли, що подекуди ставились до неї 
формально, комплексні плани но 
містили конкретних зобоз яззнь, 
атестаційні комісії працювали від 
випадку до випадку. Останнім ча
сом у ряді шкіл чомусь почали за
бувати про такі колективні форми 
роботи з пресою, як обговорення 
окремих статей, конференції, дис
пути, тематичні бесіди «Біля карти 
світу», «Новини десятої п ятирічки», 
«Ударні комсомольські». Ще гірший 
стан з дорученнями. Хоча більшість 
учнів іх і має (практично в області 
дорученнями охоплено 70 процен
тів піонерів і комсомольців), та ба
гато доручень дають формаль ю, 
виконання їх переважно не контро
люють. Усе це, зрозуміло, знижує 
громадсько-політичну активність 
школярів.

Виховання підростаючого поко
ління — головна турбота партії і , 
народу. 14-гисячна армія педагогів 
нашої області з честю виконує цей 
нелегкий обов’язок. І перші її по
мічники—комсомольські та піонер
ські шкільні організації. Вони теж 
спрямовують усі свої зусилля на те, 
щоб виховати юне покоління гідним 
нашої великої Батьківщини, готовим 
продовжити діла своїх батьків і ді
дів.

Молодим робітникам — випускникам 
професійно-технічних училищ по закін
ченні навчання надаєтіля відпустка пе
ред початком роботи за рахунок під
приємств. будов, радгоспів та інших ор
ганізацій, куди воші дісіали направлен
ия. Оплата — з розрахунку тарифних 
ставок зіідпо з присвоєними ушлищами 
кваліфікаційними розрядами чи посадо
вими окладами.

Випускникам профтехучилищ віком до 
18 років надається місячна відпустка”, 
всім іншим — па строк, установлений на 
підприємствах, будовах, у радгоспах та 
інших організаціях для працівників від
повідної професії і спеціальності.

Така відпустка є спеціальною, а 
черговою, тому вона не впливає на 
рядок падання чергової відпустки та 
строки.

не 
(10- 
її

На листи, що надійшли до редак
ції, відповіді підготував старший 
помічник прокурора області у спра
вах неповнолітніх старший радник 
юстиції П. Я. САЄНКО.
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Автомобільний спорт — один з провідних 
серед усіх «моторних» військово-технічних 
видів спорту. Він, як і мотоспорт, помітний 
різноманітністю змагань — від простішої 
«фігурки» до швидкісних шосейних гонок чи 
долання складних кросових трас.

Автозмаїання завжди відзначаються ви
сокою напругою і динамізмом, викликають 
великий інтерес у глядачів.

З ініціативи комсомолу і Тсоавіахіму ще 
1931 року у молоді почали приймати вій
ськово-технічний екзамен, до програми яко
го входило й знання автомобільного двигу
на. Юнь Кіровоградщини, як і всієї країни, 
активно включилася в проведення цього ці
кавого і корисного заходу, якому надавало
ся велике оборонне значення. Один за од
ним у Кіровограді створювались гуртки по 
вивченню автомобільного, авіаційного й 
тракторного моторів. Початок зробили чер- 
Есьозорівці. З допомогою місцевих авіато
рів на заводі було створено перші п’ять 
гуртків, у яких навчалося понад двісті ком
сомольців. Пзтім розгорнулося навчання па 
«Червоному Профіитерні», «Більшовику» та 
на інших підприємствах міста.

Враховуючи великий успіх, досягнутий за 
рік у результаті проведення комсомольсько
го екзамену з військової техніки, ЦК 
ВЛКСМ вирішив продовжнії) його і 1935 
року.

Другий тур екзамену допоміг добитися 
ще більшої масовості в оволодінні технікою. 
Тисячі комсомольців республіки сідали за 
кермо автомобіля, трактора, за штурвал лі
така. Ще частіше влаштовувались масові 
автомобільні пробіги. Захопилася ними й 
молодь Кіровограда. Однії із них, проведе
ний у червні 1936 року, мав особливе спор
тивне значення. Його шлях пролягав до Ми
колаєва і Одеси через Компакіївку, Бобрп- 
пець та інші великі населені пункти, де 
екіпажі 12 автомашин (65 учасників пробі
гу) робили зупинки, зустрічалися з активіс
тами оборонної роботи, населенням.

Члени екіпажу проходили військову під
готовку на марші. Всі вони були забезпе
чені протигазами та одягом для роботи па 
«уражених» ділянках шляху. Пробіг мав і 
велике агітаційне значення.

Радісною подією для Кіровограда був та
кож і перший випуск автомеханіків у берез
ні 1937 року на курсах Паркомзсму УРСР. 
Двадцять із 80 випускників засвоїли про
граму па «відмінно», здобули право працю
вати інструкторами по навчанню молоді ав
тосправи в гуртках і па курсах. Серед них— 
І. Т. Рогач, 1. К. Кравець, І. Г. Сліпчепко, 

. А. М. Богуславський та інші. В числі відмін
ників була й одна жінка — А. А. ГІідлужна.

Роз’їхавшись по МТС і автогосподарствах.

ці кадри механізаторів стали провідною сп
лою в поширенні автоаматорства і розвитку 
автомобільного спорту па Кіровоградщині.

У що пору посилюються вимоги молоді 
до створення належної навчально-матері
альної бази для оволодіння автомобілем.

У газеті «Кіровська правда» була спеці
альна рубрика «Молодь, па автомобіль!» У

Ви просили розповісти
Юні дтсаафівці Кіровоградського проф

техучилища Л5 2 імені Героя Радянського 
Союзу О. С. Єгорова просили розповісти 
про історію розвитку автоспорту на Кірово
градщині. про висоти наших спортсменів у 
цьому році.

ВІД
«ФІГУРКИ» 
до
АВТОКРОСУ

номері за 17 березня 1937 року вміщено 
редакційну статно «Створимо в Кірово ав
токлуб», у якій сповіщалося про численні 
пропозиції з цього приводу, що надійшли 
від молоді до редакції. Юнаки і дівчата з 
різних підприємств активно виступали за 
необхідність створення в нашому місті авто
клубу, де б воші мали можливість вивчати 
автосправу і здобувані права шоферів ама- 
торів.

Ідучи назустріч пропозиціям молоді, това
риство «Спартак», що об’єднувало працівни
ків промсистеми, організувало тримісячні 
курси підготовки шоферів без відриву від 
виробництва. В червні 1939 року облвикон
ком своєю постановою передав під автомо
токлуб приміщення, а в січні 1940-го виді
лив для клубу дві вантажні автомашини.

І все ж говорити про істотні зрушення в 
розвитку автоспорту того періоду не дово
диться. Ні автомотоклуб, пі спортивні орга
нізації міста і області просто не встигли 
зробити щось вагоме в цьому напрямі — на 
перешкоді стали передвоєнні грозові хмари, 
а згодом і сама війна.

Нове життя автоспорту в нашій області 
почалося в післявоєнні роки. Наприкінці со
рокових і на початку п’ятдесятих років на
брав сили автомотоклуб ДТСААФ у Кірово
граді. Ного невеликий і працьовитий колек
тив добився високих показників у навчаль
но-виховній і спортивній роботі, зайнявши 
провідне місце в республіці. В цьому була 
немала заслуга начальника клубу В. Ф. 
Твердоступа, викладачів В. Ф. Путілова, 
М. І. Цешковського, інструктора водіння 
А. М. Махонька та їхніх товаришів по ро
боті.

Кіровоградський та Олександрійський ав
томотоклуби ДТСААФ, тоді ще єдині в об
ласті, дедалі частіше проводили автомс/ 
більиі й мотоциклетні спортивні змагання. 
Стало правилом під час випускних екзаме- 
і ів або напередодні їх улаштовувати зма
гання на майстерність фігурного водіння 
автомобіля. В цих поєдинках курсанти ви
борювали у своїх навчальних групах осо
бисту першість, а потім команди від груп 
боролися між собою за особисто-командну 
першість клубу. Протягом навчального року 
влаштовували одну—дві зустрічі збірних 
команд клубів, у яких нерідко брали участь 
і команди клубів із сусідніх областей.

Ця добра традиція значною мірою сприя
ла зростанню загону розрядників. Тільки їх
ня спортивна кваліфікація обмежувалася в 
основному третім і другим розрядами. Це 
все, що можна було дістати від популярної 
«фігурки». Щоб рухатись далі сходинками 
спортивної майстерності, необхідно було 
брати участь у складніших змаганнях шир
шого масштабу — республіканських та все
союзних. Словом, треба вже було готувати 
обласні команди по видах змагань і вихо
дити з ними на республіканську арену.

Згадуються перші автомобільні змагання 
на старих грузовиках, зовсім не пристосова
них до спортивних пробігів. Це були гонки 
по шосейних і грунтових дорогах на швид
кість, а також кросові гонки по бездо
ріжжю.

Змагання ці не викликали особливого ін
тересу у глядачів, бо проводились на до
сить низькому організаційному рівні. їх не 
можна було простежити від старту до фі
нішу.

Траса проходила в степу в одному напря
мі або це було замкнуте коло довжиною в 
40—50 кілометрів. Після старту машини 
швидко зникали з поля зору і поверталися 
до фінішу через годину, а то її більше.

С. ОЛЕРСЬКИЙ, 
ветеран аитомотоспорту, суддя рес
публіканської категорії.

(Закінчення буде).

• ЕКСПЕДИЦІЯ «СЛАВА»

ПАМ’ЯТЬ
Тут, на території Петрів- 

ського району, проходили 
визвольні бої прославленої 
80-ї Уманської гвардійської ди
візії. Сюди, в Петрове, приїха
ли ветерани дивізії на зустріч 
з червоними слідопитами — 
переможця/ли всесоюзного 
змагання «Пошук-80». Тут був 
проведений підсумковий зліт 
переможців пошукових загонів.

Під час зльоту в усіх школах 
району відбулись уроки муж
ності. Надовго запам'ятаються 
українським школярам розпо
віді ветеранів та червоних слі
допитів з Алтайського краю і 
Тюмені, Душанбе і Алма-Ати, 
Умані та Волгоградської об
ласті. Гості збережуть спогади 
про похід по місцях боїв, про 
зустрічі з трудовими колекти
вами району, про вечір бойо
вої слави, на якому кожен за
гін і ветеран отримав капсули 
з землею, политою кров’ю ге
роїв в роки Великої Вітчизня
ної війни. На цьому ж вечорі 
загонові «Факел» з міста Ума
ні — переможцю всесоюзного 
конкурсу «Пошук-80» — було 
вручено Почесний Червоний 
прапор ради ветеранів 80-і 
гвардійської дивізії.

На фото: площею крокують 
ветерани 80-ї гвардійської дивізії.

Фото С. АНДРУСЕНКА. 
смт. Петрове.

ОДИН ДЕНЬ СВЯТА
Для юних кіровоградців, 

читачів обласної бібліоте
ки для дітей, він був най
цікавішим — один день 
республіканського тижня 
«Театр і діти», який цього 
року вперше проведено 
на Україні. Учні шкіл 
№№ 5, 23, 26 зустріли на 
сцені театру ляльок улюб
лених героїв, почули му
зичні мелодії з вистав, які 
найбільше сподобалися. 
Завідуюча педагогічною 
частиною 3. А. Татарова 
розповіла дітям про тих, 
чиїми руками створюються

ляльки і хто «ожизляє» 
їх, — про акторів.

Зустріч показала, які 
невичерпні можливості 
для збагачення духовного 
світу юних дає взаємозв'я
зок книги, музики і театру. 
Тож хочеться побажати, 
щоб міцніли творчі кон
такти педколективів шкіл, 
дитячих бібліотек і театрів, 
щоб подібні зустрічі стали 
в місті доброю традицією.

Т. ЗАМКОВСЬКА, 
бібліограф обласної біб
ліотеки імені А. Гай- 
дара.

НА ПОМОСТІ— 
ГИРЬОВИКИ

Останнім видом програми 
спартакіади товариства «Аван
гард» були змагання з гирьо
вого спорту. Вони проходили 
у залі Будинку фізкультури 
кіровоградського заводу «Чер
вона зірка». В них взяли 
участь 10 колективів фізкуль
тури. Звання чемпіонів з три
борства (до нього входили 
ЖІІМ гирі однією рукою, по
штовх двох гирі, двома руками 
і ривок гнрі однією рукою) за
воювали: у напівважкій ваго*
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вій категорії — рпітловодець 
Віталій Сенів, у важкій — Ві
талій Беркутів (спортклуб 
«Зірка»).

Командні місця розподіли
лися так: перше місце діста
лося організаторам турніру — 
червонозорівцям, другими бу
ли гирьовики з світловодсько- 
го виробничого об’єднання 
«Діііпроенсргобудіпдустр і я», 
третіми — їхні земляки із за
воду чистих металів.

В. ШАБАЛІН.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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ПОГОДА

Вдень 1 грудня по терито
рії області і місту Кірово
граду передбачається мінли
ва хмарність, місцями неве
ликий сніг. Вітер південно-за
хідний, 4—7 метрів на секун
ду. Температура повітря по 
області 0—5, по місту 0—2 
градуси тепла. а

Дніпропетровський 
сільськогоспо

дарський«, 
інститут

ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ

НА 1978—1979 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

на факультети заочного 
навчання:

механізація сільського 
господарства (спеціаль
ність — інженер - механік 
сільського господарства, 
строк навчання—6 років);

агрономічний (спеціаль
ність — учений агроном, 
строк навчання — 5 років 
і 4 місяці);

економічний (спеціаль
ності: економіст-організа- 
тор сільськогосподарсько
го виробництва, строк на
вчання — 5 років і 4 міся
ці; економіст по бухгал
терському обліку в сіль
ському господарстві, строк 
навчання — 5 років); •

зооінженерний (спеці- 
альність—зоотехнія, строк 
навчання — 5 років і 7 мі
сяців).

На заочне навчання 
приймають осіб, які мають 
середню освіту і працю
ють у сільськогосподар
ському виробництві.

Приймання заяв — по 
15 грудня цього року.

Вступники подають за- - 
яву на ім’я ректора інсти
туту, документ про серед
ню освіту (оригінал), 4 фо
токартки (знімки без го
ловного убору, розміром 
3X4 см, з ріжками), ха
рактеристику з місця ро
боти, підпис<тну керівника
ми підприємства або уста
нови, партійної, профспіл
кової, комсомольської ор
ганізацій, медичну довід
ку (Форма № 286), копію 
трудової (колгоспної) ЗЬ— 
книжки, направлення під
приємства, організації 
(для направлених на на
вчання виробництвом), 
паспорт і військовий кви
ток (приписне свідоцтво) 
пред’являють особисто.

Вступні екзамени — 9 
1 грудня 1977 р. по 31 січ
ня 1978 р. (у два потоки).

Вступники складають 
екзамени в обсязі серед
ньої школи:

на факультет механізації 
сільського господарства — 
з математики (письмово й 
усно), фізики (усно);

на агрономічний і зооін
женерний — з біології, хі
мії, фізики (усно).

Всі вступники складають 
екзамен з російської чи 
української мови і літера
тури (твір).

Нагороджені по закін- 
ченні середньої школи 
золотою (срібною) медал
лю або ті, що закінчили 
середній спеціальний на
вчальний заклад і середнє 
профтехучилище з дипло
мом з відзнакою, склада
ють лише один з установ
лених для відповідної спе
ціальності вступних екза
менів у ДСГІ:

на спеціальність «Меха
нізація сільського госпо
дарства» — з математики 
(усно), «Економіка і орга
нізація сільського госпо
дарства та бухгалтерський 
облік в сільському госпо
дарстві» — з математики 
(усно), «Агрономія і зоо^ 
технія» — з біології (усно).

При складанні екзамену, 
з оцінкою «5» вступників 
звільняють від дальшого 
складання екзаменів, а при 
одержанні оцінок «4» І 
«З» вони складаюте екза
мени з усіх відповідних 
дисциплін.

Адреса інституту: 320638, 
м. Дніпропетровськ-27, 
вул. Ворошилова, 25. Теп< 
46-31-86.
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