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СЕ ЕЕ С ТВЕРДЖУ Ю-
ВЧОРЛ, СЬОГОДНІ, 

завжди!

„ЗЕНІТИ“— 
НА ЗЕМЛІ!
ПОВІДОМЛЕННЯ ТАРС

10 березня 1978 року, після успіш
ного завершення програми робіт на 
борту орбітального науково-дослід
ного комплексу «Салют-6» — «Союз- 
27» — «Союз-28» міжнародний екі
паж у складі Героя Радянського Сою
зу, льотчика-космонавта СРСР Губа
рева Олексія Олександровича і кос- 
монавта-дослідника громадянина 
ЧССР Ремека Владимира повернувся 
на Землю. Космонавти товариші Ро
маненко і Гречко продовжують ро
боту на борту орбітальної станції 
«Салют-6».

Посадка спускного апарата косміч
ного корабля «Союз-28» відбулась у 
заданому районі території Радян
ського Союзу за 310 кілометрів на 
захід від міста Цілинограда. Самопо
чуття товаришів Губарева і Ремека 
після приземлення добре.

У розрахунковий час корабель 
«Союз-28» відстикувався від орбіталь
ного комплексу. Відповідно до про
грами було проведено гальмування 
корабля «Союз-28» і розділення його 
бідсіків. Після керованого польоту 
спускного апарата було введено в 
дію парашутну систему, безпосеред
ньо біля Землі включились двигуни 
м’якої посадки, після чого спускний 
апарат плавно приземлився.

Під час роботи двох екіпажів на 
борту орбітального науково-дослід
ного комплексу проведено цикл 
астрономічних досліджень, космо
навти спостерігали візуально і фото
графували різні райони поверхні 
Землі з метою вивчення природних 
ресурсів.

У ході семидобового польоту това
риші Романенко, Гречко, Губарев і 
Ремек виконали також ряд спільних 
технологічних і медико-біологічних 
експериментів.

СЛОВО—ДЕЛЕГАТАМ
У суботу молодь Кіровоградщини проводжала на XXIII з’їзд 

комсомолу України кращих із кращих своїх представників. 
У складі, делегації — комсомольські працівники, активісти, пе
редовики і новатори виробництва, майстри високих урожаїв і 
надоїв, відміііі.ики навчання.

Перед від’їздом до Києва делегати зустрілися Ь обкомі ком
сомолу з першим секретарем обкому Компартії України 
М. М. Кобильчаксм. Добрим напуттям стала для них ця 
зустріч. Напуттям перед звітом, який тримати кожному на 
комсомольському форумі за минулі чотири роки. І звіт цей 
про справи від з’їзду до з’їзду, про те, як зростала і міцніла 
комсомольська організація Кіровоградщппи на вахті десятої 
п’ятирічки.

Про цс говорять сьогодні делегати XXIII з’їзду ЛКСМ Ук
раїни.

(Див. 2 стор.).

29 жовтня минулого року молодь Кіровоградщини вируши
ла в обласну краєзнавчу експедицію «Пошук — 60 комсомоль
ських літ».

Сьогодні, в день 
відкриття XXIII з їзду 
комсомолу України, 
учасники експедиції 
рапортують: робота
по написанню історії 
комсомолу області 
триває успішно.

Зібрано чимало ма
теріалів про комсо
мольські осередки, 
знайдено фотографії 
перших - комсомоль
ців, розшукано вете
ранів комсомолу, їх
німи спогадами спи
сано перші зошити.

У школах, кімнатах бойової слави появляються куточки, при
свячені історії комсомолу, виготовлено перші стенди, фотоаль
боми, які стануть матеріалами комсомольського літопису. Мо
лодь Кіровоградщини з ентузіаз/лом зустріла ініціативу 
ЦК ЛКСМ України про створення музею комсомольської сла- 
БИ республіки.

Закінчився другий етап експедиції. Пропонуючи увазі на
ших читачів шостий випуск нашої тематичної сторінки, закли
каємо всіх, хто ще не бере участі в роботі експедиції, стати 
в лави учасників пошуку. Впиши свою сторінку в історію ком
сомолу Кіровоградщини й в історію комсомолу України.

ОБЛАСНИЙ ШТАБ КРАЄЗНАВЧОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ 
«ПОШУК — 60 комсомольських ЛІТ».

(Див. З стор.).

• КОМСОМОЛЬСЬКИЙ 
ТЕЛЕТАЙП

РАПОРТУЄМО
Почесний титул «Кращий мо

лодий раціоналізатор» у нас 
носить член комітету комсо
молу відділу головного техно
лога, інженер Сергій Самотуга. 

Минулого року Сергій подав 12 
раціоналізаторських пропозицій, за- 
іальний економічний ефект від яких 
становить 3467 карбованців. Його 
пропозиції сприяли поліпшенню 
якості продукції. Колектив нашого 
заводу за підсумками соціалістич
ного змагання 1977 року за звання 
«Підприємство високої якості про
дукції та бездефектної праці» ви 
йшов у число переможців по об 
ласті. В ці дні Сергій Самотуга за
кінчує нову розробку вдосконален 
ни радіаторів транзисторів.

Г. ОБДУЛОВ, 
контролер ВТК, член комі
тету комсомолу Олександ
рійського електромеханічно
го заводу.
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Особливо напруженими для 

колективу комсомольсько-мо
лодіжної колони машиніста- 
інструктора А. І. Онищенка бу
ли ці передз’їздівські МІСЯЦІ*. 
Адже всі молоді машиністи і 
їхні помічники прагнули від
значити форум комсомольців 
республіки високими результа
тами у прац'.

Нинішнього року колектив коло
ни провів уже .397 великовагових 
поїздів, перевізши 190 704 тонни 
надпланових народногосподарських 
ганіажів і зекономив 5.320 кіловат- 
годин електроенергії.

Трудова вахта на честь 60-річчя 
ВЛКСМ, яку несуть молоді заліз
ничники. триває.

В. ЛИТВИНОВ, 
групкомсорг комсомольсько- 
молодіжної колони Знам’ян- 
ського локомотивного депо.

* * # '
До 60-річчя Ленінського 

комсомолу наша комсомоль
сько-молодіжна бригада фор
мувальників, очолювана В. Д. 
Недзельським, зобов’язалась 
виконати план ювілейного ро
ку і дати 48 тисяч кубічних

метрів збірного залізобетону« 
А до XXIII з’їзду ЛКСМ Ук
раїни ми брались виробити 2$ 
кубометрів продукції понад 
план. На сьогодні маємо 27 ку
бічних метрів.

Отже, почин зроблено. Весь ко
лектив прагне щозміни перевнкону- 
пати виробничі завдання. Особливо 
високий темп роботи буде в дні 
З’їзду

А найвища мста у нас — пиборв,* 
тіі звання колективу' імені 60-річчя 
В Л КСМ.

С. ПАТЕРИЛО, 
групкомсорг комсомоль- 
сько-мрлодіжної бригади 
формувальників голов
ного заводу вироб
ничого об’єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія».

& ❖ ф
Під девізом «План товаро

обороту першого кварталу — 
до відкриття XXIII з’їзду ком
сомолу України!» змагалися всі 
комсомольсько-молодіжні ко
лективи нашого об'єднання. 
Комітет комсомолу регулярно 
підбивав підсумки цього тру
дового суперництва.

Першими рапортували про вико
нання зобов’язань дві комсомоль
сько-молодіжні бригади комплексу 
< Ку іьтура в побуті». Бригада про
давців радіодеталей. очолювана 
Любою Янснко. ч березня заверши
ла виконання квартального плану 
товарообороту. Після цього дівчата 
реалізували товарів ще більш як на 
4 тисячі карбованців.

Наступного дня про трудову пе
ремогу доповіла комітетові комсо
молу бригада канцтоварів Галини 
Замурснко. Понад три тисячі кар
бованці» до плане приплюсували 
члени бригади н переддень з'їзду.

Н. СКЛЯНИЧЕНКО, 
секретар парткому універ
сального торговельного 
об’єднання «Кіровоград».

ДЕЛЕГАТИ XXIII З’ЇЗДУ КОМСОМОЛУ УКРА1ЩІ ВІД ОРДЕНОНОСНОЇ КІРОВОГРАДЩИНИ.
Фото В. КОВПАКА. ,
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КОМСОМОЛОМ В ЖИТТІ
СТВЕРДЖУЮ

комсомоли України. Наші 
завдання. Мої завдання. 
Бо і я нині в отих найпо- 
чесніших лавах молоді. Бо 
і я awe комсомолка.

Нині ми вивчаємо істо
рію комсомольської орга
нізації нашого району, 
міста. Зустрічаємося з ве
теранами комсомолу — 
Петром Васильовичем Ви- 
дайком, Надією Панасів-

делегатам

ЕРО ДЕНЬ ЗАВТРАШНІЙ
СаІОВО >■

л

Ніна ВАСИЛЬЄВА, 
механізатор колгоспу імені 
Суворова Усіинівського 
району:

— Чотири роки тому 
мені випала велика честь 
бути делегатом XVII з'їз
ду ВЛКСМ. І ось нині ком
сомольці області вдруге 
виявили мені високе до
вір’я — обрали делегатом 
-XXIII з’їзду ЛКСМ ' 
раїни.

Згадую ці минулі чоти
ри роки. Чим вони 
знаменні для нашого гос
подарства, для мене?

Для колгоспу — щедри
ми врожаями кукурудзи. 
На окремих полях ми зби
рали й по 60 центнерів 
зерна з гектара. Лише то
рік озимі видали по 35 

•центнерів на кожному гек
тарі посіву. Нинішньог-о 
року трудівники господлр-

Ук-

були

»В
Про 
сьо- 
про

ства взяли ще вищі соціа
лістичні зобов'язання.

Для мене особисто це 
були радісні роки—одер
жала другу високу урядо
ву нагороду (перша — ор
ден Трудового Червоного 
Прапора) — орден Жовт
невої Революції.

Приємно згадувати 
вчорашні успіхи. Але 
годні треба думати
завтрашні. Тож наша меха
нізована ланка й зобов’я
залася виростити на кож
ному гектарі закріпленої 
площі по 45 центнерів зер
на качанистої. Ми загалом 
уже підготувалися до вес
няних польових робіт.-

Пунктирний спосіб сів
би, яким ми користувалися 
кілька попередніх років, 
не виправдаз себе — над
то забур'янили площі. 
Тим-то нині ми вирішили

Н
поаернутися до квадратно- 
гніздового способу, щоб 
можна було обробляти 
плантації у дзох напрямах. 
Та от біда — сівалок квад
ратно-гніздових немає. От
же, ускладнюється бо
ротьба за високий урожай. 
Але як би там не було, а 
60-ту річницю Ленінського 
комсомолу ми повинні 
відзначити вагомими тру
довими успіхами.

Кілька днів тому я по
спішала до школи, як на 
свято. Кілька днів тому у 
нас відбулися загально- 
шкільні комсомольські 
збори. Перші в моему 
житті.

І на них ми вели мо
ву про комсомольські 
з’їзди. Про те, з чим 
прийшли до республі
канського форуму, яки
ми успіхами зустрі
чатимемо XXIII 
з’їзд ВЛКСМ. З 
гордістю звітували 
десятикласники. На 
честь з їзду ком-* 

"^.—ЧЕРВОНИХ 
жодної трійки!» І< 
слоза свого дотри
мують. На зборах 
ми вирішили, що 

таке зобоз'язан- а 
ня — вчитися без

трійок — візьмуть не тіль
ки завтрашні випускники, 
а й усі комсомольці на
шої десятирічки.

— Я теж буду старати
ся, — сказав Олег Мож
ний, мій однокласник.

І я впевнена: буде. Бо теж госпам, 
готується до вступу в ком
сомол. Він розуміє: це від
повідально. Бо це склад
но — бути завжди попе
реду. Але почесно. І тому 
писела я з заяві: «Прошу 
прийняти мене в члени 
ВЛКСМ. Усі обов’язки, по
кладені на мене, викону
ватиму з честю...»

Там, на з’їзді, що від
кривається сьогодні 8 
Києві, звітуватиме юнь на
шої республіки. Значить, 
ітиме моза про нас усіх. 
І про діла комсомольської 
організації нашої школи 
також. Адже оті 60 кіло
грамів металевого лому, 
що їх зібрав кожний наш 
учень, — то вже вклад, 
хай і невеликий, у загаль
ну справу. Там, на з'їзді, 
визначатимуться завдання

І я в

ЛАВАХ

Слово—делегатам

ною Братусь, Василем Ни- 
кифоровичем Бориском. 
Слухасмо їхні розповіді 
про буремні двадцяті ро
ки. І продовжуємо їхні 
славні діла. Успішним на
вчанням, допомогою кол- 

зібраними тонна
ми металолому і макула
тури. І отими словами: 
«ГІрошу прийняти мене в 
члени ВЛКС/А...» Так напи
сали напередодні дня на
родження комсомолу мої 
однокласниці Іра Запсен- 
ко, Олена Кузьменко. Так 
написали, готуючись до 
XXIII з їзду комсомолу 
України, ще сорок учнів 
нашої школи. Так напише 
незабаром Олег Можний і 
ще багато восьмикласни
ків. І пишатимуться осо
бистою причетністю до ве
ликих 
спраз. Як 
сьогодні.

комсомольських 
пишаємось ми

ГОЛОВНЕ
ДРУЖБА

Надія КАТАН, бригадир 
комсомольсько-молодіжної 
бригади слюсарів-ск.іадаль- 
ників цеху № 3 Кіровоград

ського заводу радіовнробів:
— Середній вік членів 

нашої бригади — 2! рік. 
Якщо проаналізувати ви
робничі показники, то ко
лектив досить-таки пер
спективний. Наприклад, 
дівчата здають у серед
ньому 96—97 процентів 
продукції з першого 
пред явлення, хоча багата 
в чому бригада залежить 
від суміжників.

А ИІІИ, не тільки цим може 
похвалитися наш колектив. 
Сьоюдні вже не існує пробле
ми, кого поставити на місце 
відсутньої робітниці. Бо дівча
та можуть виконувати не тіль
ки свої операції, а й суміжні.

Я вже казала. що ми зале
жимо від інших колективів 
(так само, як І вони залежать 
від нас). А тому доводиться 
посилати дівчат у сусідню 
бригаду тоді, коли там хтось 
захворів. Це на користь і їм 
і нам.

І, головне, дружнішою 
стала бригада. Дівчата 
прийшли прямо до мене 
додому, щоб провести в 
Київ на XXIII з ’їзд ЛКСМ 
України. Зворушливо так 
вийшло.

чотиритисячним

ПАВЛЕНКО,
8 «А> класу

Л.
учениця 
Новомиргородської се
редньої школи № 2. ДОВІР'Я

С ло во—деле га та и

ювілейній
ВАХТІ

документів 
колгоспу

Андрій СКЛЯРЕНКО, 
перший секретар Новомир- 
іорокського райкому 
комсомолу:

£& У ХЛІБОРОБІВ - ВЕС
НЯНІ ТУРБОТИ. У ТРАК
ТОРНІЙ БРИГАДІ КОЛ
ГОСПУ ІМЕНІ XX З’ЇЗДУ 
КІІРС БОБРІ IIІЕЦЬКОГО 
РАЙОНУ, де бригадиром 
ГІ-РОГї СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 
ПРАЦІ СЕМЕН ОНУФРИИ). 
ВИЧ ГОНЧАРКО. ВСЮ ТЕХ
НІКУ ВІДРЕМОНТОВАНО И 
ПОСТАВЛЕНО НА ЛІІНПКУ 
ГОТОВІ1ОСИ. МЕХАИІЗА. 
ТОРИ ВЖЕ СЬОГОДНІ МО
ЖУТЬ ВИПТІІ В ЙОЛЕ (ФО
ТО ЗЛІВА).

ВПЕРШЕ НИНІШНЬОЇ 
ВЕСНИ ПРАЦЮВАТИМЕ В 
ПОЛІ П ВИПУСКНИК БОБ- 
РИІІЕЦЬКОГО СИГУ К- 2 
КОМСОМОЛЕЦЬ МИХАЙЛО 
КОЛ1СНИЧЕІІКО (ФОТО 
СПРАВА).

Фото В. КОВПАКА.

— За чотири роки в на
шому районі з члени 
ВЛКСМ вступили 350 юна
ків і дівчат, з основному 
з числа колгоспників і ро
бітників. Поліпшився якіс
ний склад секретарів пер
винних комсомольських 
організацій. Після остан
ньої звітно-виборної кам
панії три з чотирьох ва
тажків — це комуністи, які 
мають вищу, незакінчену 
вищу або середню спеці
альну освіту. Тобто якіс
ний склад районної ком
сомольської організації 
поліпшився як знизу до
верху, так і зверху дони
зу. Це позитивно позначи
лось на громадсько-полі
тичній активності спілчан:

О
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ВИПРАВДАЮ
Ярослава 
АНДРУЩАКЕВИЧ, 
ірупкомсорг КОМСО
МОЛЬСЬКО-МОЛОДІ книго 
колективу ферми:

на їхньому рахунку за час 
між з’їздами комсомолу 
республіки і країни чима
ло патріотичних починань. 
Так, під час обміну комсо
мольських 
комсомольці
«Прогрес» та комбікормо
вого заводу виступили з 
Кііціативзю «На заготів
лю кормів — комсомоль-

ськими загонами!» Понад 
6 тисяч юнаків і дівчат, 50 
комсомольсько - молодіж
них загонів працювало на 
«зелених жнивах». Ці ен
тузіасти допомогли ство
рити в багатьох господар
ствах півторарічний запас 
кормів. Злетом громад
ської активності позначе
но вахту на честь 60-річчя 
Великого Жовтня. За пра
во підписати Рапорт Ле
нінського комсомолу на 
честь ювілею боролися 
36 постійних і 112 тимча
сових комсомольсько-мо
лодіжних колективів. Та
кої масової участі у зма
ганні за виконання планів 
п ятирічки районна комсо
молі я досі ще не знала. 
Саме на ювілейній вахті 
комсомолки птахофабри
ки колгоспу імені Ілліча, 
впровадивши досягнення 
науки і техніки, перейшли 
до обслуговування кожна 
20 тисяч курей замість 
1—1,5 тисячі.

Темпи минулого року 
молоді трудівники району 
зберігають і в рік 60-річчя 
Ленінського комсомолу.

— Невеликий колектив 
працює на молочнотовар
ній фермі Несзатківського 
відділка Другого імені 
Петровського Олександ- 
різського цукрокомбінату 
Нас, доярок, усього 23. 
Але сильні ми не кількіс
тю, 4 вмінням працювати, 
атмосферою взаємодопо
моги і взаємовиручки, що 
панує серед тваринників. 
Тим-то -минулого року ми 
й перемогли в обласному 
змаганні серед комсо
мольсько-молодіжних ко
лективів — по 3490 кіло
грамів молока від корови 
одержали.

Торік я надоїла від кожної 
коривші по іиіоі) кілограмів мо-. 
лона, У нинішньому, ювілей
ному дли Ленінського комсо
молу, році вя.-.нцчн.іа собі ви
ший рубіж — 3700 кілограмів. 
Інакше й не можім групком- 
соргоаі. Мої подруги теж узя
ли пі даи і цей і лоиоіГя.-.аннп.

Мене обрали делегатом 
XXIII з’їзду ЛКСМ України. 
І задумалася я напере
додні від їзду: а чи л-;- 
правдаю своєю працею 
довір я комсомольців об
ласті?

Поцікавилась у журналі 
обліку надоїв. Довідалася: 
за два місяці по 616, а на 
10 березня — близько 730 
кілограмів молока від ко
рови. Отже, якщо й далі 
так працюватиму, то за рік 
подолаю 
рубіж.
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V попередньсму випуску нашої сторінки йшлося про 
організацію артілі в селі Хмельовому. Нам удалося ро.і- 
шукатн архівні матеріали про першу комуну на околиці 
Хмельового — в Новогрніорівці. Приклад перших кому- 
наріи-повогрнгорівців наслідували ірудящі селнин Хме
льової о.

Прєніоїцємо коротку рпіповідь про першу новоїриго* 
рівську комуну.

3 стар

ВИПУСК н® 6

„перша
ОБ’ЄДНАНА ПРАЦЯ“

«Почали з нуля. Дев'ять бідняць
ких родин відділилися із землею до 
одного місця, з один гурт. Коштів 
ніяких. Усю одержану землю здали 
в оренду з половини...»

'Гак вони починали, оці дев'ятеро 
комунарів: Михайло Білецький, Гав
рило Майдебура, Іван Глазацький, 
Юхим Черв як, Яків і Сергій Майде- 
Єури, Григорій Стрюк, Микита Тов- 
сгоп'ят, Петро Запорожець. Назва
ли своє товариство «Перша, об'єд
нана праця». Було це 1922 року.

«...За те, що одержали від орен
ди, придбали інвентар, купили чет
веро коней, молотарку, сівалку... 
1925 року надали нам кредит. Ді
стали ми «Фордзона».

То був найщасливішнй день у кому
нарів. Микита Товстоп’яг прогуркотів 
новеньким трактором через усе Хмс-

льозс, викликаючи заздрість у дорослих 
і тривожачи мріями хлопчачі серця.

«Нині в артілі спільного майна на 
5888 карбованців. Тепер маємо шес
теро коней, трактор, молотарку, 
плуги, борони. 8 артілі 68 ідокіз, 
землі із садом 119 десятин (202 га). 
Є конюшня, амбар, контора», — 
так писав один з комунарівціз до 
окружної газети для селян «Черво
ний шлях»-у жовтні 1927 року.

Зюдсм збудували млин. До товариства 
приходили нові члени: О. С. Ковпак, 
П. О. Данильченко, М. Г. Ковпак, »1. В. 
Луполов. А. Г. Кобець, Г. А. Завадо», 
О. Ф. Шевченко... Авторитет комуни 
зростав.

Вони не замикалися у своєму госпо
дарстві. Бачили своє завдання в тому, 
щоб допомагати біднішим, безкінним се
лянам. Адже воїн: володіли сталевим ко
нем. Тільки 1927 року комунарівці обслу
жили за тридцять два дні 55 сімей хме-

ліьчаїї. Цс була вілнчсзііа допомога 
зімляїам. А голоинс — члени «Першої 
об'єднаної праці» довели жителям Хме
льового. що працювати колективом наба
гато краще. Перше зерно колективізму 
проросло на хмслівській землі.

Нині па території обох колишніх това
риств розташувалися ордена Леніна кол
госп імені Карла Маркса та колгосп іме
ні Кірова. Трудяться е них сини і внуки 
перших колективістів.

Ідуть роки. Крокує країною 61-й 
рік Радянської влади. Та не забу
ваються ті, хто виборював її, боро
нив від ворогів, відбудовував гос
подарство, організовував перші ар
тілі. Ще й сьогодні той район, де 
колись, у далеких двадцятих, була 
«Перша об'єднана праця», очолюва
на Г. І. Майдебурою, зовуть у наро
ді комуною.

10. ДМИТРЕНКО.

• Вихозайці комсомолу

АНО СТАРІТИ
їі-3 А СВІТІ немає явища поза 

зз язком — усе зв’язане 
між собою, хоч ми того іноді 
й не помічаємо: мабуть, нам 
просто не вистачає часу відна
ходити й аналізувати ці зв'яз
ки. Чи поспішаємо жити? Нам 
вічно ніколи! Ми хочемо встиг
нути більше, більше, більше! 
Людина незбагненна і ненасит
на у своєму творенні. І якби їй 
було відпущено не один, а два 
чи й три віки, вона все одно 
не стомлювалася б творити, бо 
творчість нескінченна, як саме 
життя на Землі. Власне, жит
тя — то і є творчість, поза 
творчістю — воно майже ніщо.

Колишню комсомолку Із села 
ІИарто-<ваиівк;і (нині Олександрій
ський район) Ганну Чмигу вже 
двічі відзначили преміями імені 
ГА. 8. Ломоносова, їй присвоїли 
звання доктора історичних наук.

Гай-гай, як давно все це почало
ся... Колись, як була вона ще Ган
нусею, — пасла тут козу і гусей; 
колись, п’ятнадцятирічної^ дівчи
ною, приймали її тут у комсомол; 
колись вона писала тут до райкому 
комсомолу заяву і просила послати 
«ї иа.ІГавчания до Москви... Все по
чалося КОЛИСЬ тут, у СВОЇЙ рідній 
Марто-їваиівці.

А кілька років тому Ганна Федо
рівна Чмига написала капітальну 
працю «історія колгоспного руху 
на Україні». Зв’язок між двома 
преміями імені М. В. Ломоносова, 
професорською посадою і звліням 
доктора історичних наук та напи
санням капітальної праці стає оче
видним. Але, з другого боку, одра
зу.й не збагнеш: як же-вона, ко
лишня сілі*сьца комсомолка, могла 
написати цю історію? Для цього 
вона.повинна була її знати, і не 
як-небудь, а досконало, а щоб зна
ти, треба було її знвчмтя. Авторі: 
книжок звичайно так і роблять: усе 
у них починається з вивчення і 
збирання матеріалів. У комсомолки 

Галі Чмиїи все склалося зовсім 
інакше; вона почала ту історію тво- 
рнтн своїми власними руками.

Галя агітувала за колгоспи: 
читала людям газети і книжки, 
декламувала вірші, сперечала
ся і переконувала, співала і 
плакала, коли ій не дуже віри
ли або вірили не всі...

А коли куркулі почали стрі
ляти з обрізів по активістах, 
Галя сказала собі: «Умру, а есе 
одно не одступлюсь!» Передо
всім вона стала просити бать
ка, щоб він неодмінно першим 
подав заяву до артілі. «Інак
ше... які ж ми з тобою кому
ністи, татуню?!»

Потім почалося найважче: 
проти них пішли війною сіль
ські мироїди-куркулі. Відверто 
виступити боялись, тому діяли 
тихою сапою: отруювали усу
спільнених корів та волів і на
пускали лишаїв та іншої капос
ті на коней, палили артільську 
солому і полову, підмішували 
паризьку зелень у сііжки сіна 
(зелене ж — не видно,, стріля
ли в голову правління, закопу
вали з землю і гноїли хліб --
аби тільки не дістався сільській 
бідноті та робіїничому класо
ві, підкидали писульки Галі з 
батьком: «Не вийдете з кому
ни — уб’ємо!» — і вимагали 
відповіді «з тіченії блізліжащо- 
го дня і ночі». А записочку- 
відповідь кинути, мовляв, там- 
то (зказувалось, де саме). Галя 
одразу ж віднесла туди запис
ку з трьох слів: «Побачимо, 
хто кого!» Того ж дня пішла 
трусити у куркулів хліб. Накла

ла повну підводу мішків з пше
ницею та житом і позезла на 
станцію Користівка. На тій під
воді поруч молоденького чу
батого кучера сіла й сама, та 
не з пустими руками, а з обрі
зом — з тим самим, що «ви
трусили» вранці разом з хлі
бом. Коли поверталися додому 
(а це було, як вже стемні
ло), з чистому полі пролунав 
постріл, а за ним і другий. Ку
лі влучили, мабуть, у колеса, 
бо віз раптом мовби схитнувся 
на місці, підстрибнув на ви
боїні і покотився, поторохтів з 
такою шзидкістю, що, здавало
ся, мовби його не коні несуть 
за собою, а сам він з лютим 
підстрибом набігає на них, 
підганяє, квапить.

Удома на столі лежала за
писка з райкому комсомолу. 
І як вона, Галя, забула про 
неї?! Адже ту записку принесли 
ще вчора. А говорилося в ній 
ось про що: їй, членові райко
му, доручалося створити ком
сомольську організацію в су
сідньому селі Звенигородці. І 
зробити це треба було не 
будь-коли, а вже сьогодні вве
чері. Галя згадала, що на .де
в’яту годину там призначено 
збори молоді, і глянула на ста
ренькі ходики, що помаленьку 
цокали собі на стіні. Було вже 
полозина на дев’яту, і Галя по
думала, чи встигне вена дійти 
до Ззенигородки за тридцять 
хвилин? Адже це чотири кіло
метри. Похапцем випила ку
холь молока без хліба, а шма

ток поклала а кишеньку: «Мо
же, в дорозі з'їм» — і побігла.

Саме так — побігла. Час 
від часу зупинялась, віддихува
лась і знову підЬігала скілоки 
могла, на скільки вистачало си
ли. Спізнилася лише на п'ять 
хвилин. І вигляд у неї буз та
кий, наче за нею хтось гнався: 
захекана, спітніла.

Збори затягнися до півночі. 
Вона сама зробила доповідь, а 
потім ще тричі виступала в де
батах. Дебатувати, коли б вона 
хотіла чи мала на те змогу, 
можна було б тут і до самого 
ранку. Які тільки питання не 
дискутувалися! Адже такі збо
ри були тут уперше. Комсо
молку Галю Чмигу з Марто-Іза- 
нівки, виявляється, знали май
же всі Звенигородські хлопці 
і дівчата, бо, коли мова зайшла 
про те, кого обрати секрета
рем комсомольського осеред
ку, всі закричали:

— Галю Чмигу! Галю!..
— Двічі не обирають, — 

усміхнулася на те Галя. — Спа
сибі вам, хлопчики і дівчатка, 
еле ж я вже...

— Засватана? — пожартував 
хтось із хлопців.

— Так. Мене обрали в Мар- 
то-Іванівці два тижні тому.

— Значить, спізнилися... — 
зітхнув той же хлопець, і з 
клубі на якусь хвилю нависла 
тиша, задумлива, трохи сумо
вита.

Так почала вона, Галя Чмига, 
творити ту історію, яку описала 
потім, через тридцять п’ять — 
сорок років, у своїй капіталь
ній праці, що принесла їй сла
ву доктора історичних наук. .

Слава вченої! Де і як вона 
почала народжуватись — ми 
вже знаємо: там, у рідній Мар- 
то-Іванівці. Але ж того, зви
чайно, було не досить, далеко 

не досить. Усе, зв’язане з Мар- 
то-Іванівкою, — то тільки пер
ші кроки, зробивши які, вона 
могла написати в якійсь мірі 
нже створену нею історію 
своєї землі, свого краю. Потім 
були ще роки довгого й упер
того навчання, читаьня сили- 
силенної книг, думання і ду
мання.

З «піни Ганна Федорівна Чмига 
ооьє'рнулася у званні капітана з 
орденом Червоної Зірки і шістьма 
медалями, іа як зіницю ока Сере
ли зона ще одну нагороду — таке 
собі зви іайнс мідне кружальце з 
цифрою '»десять» на ньому; цс же
тон, виготовлений на честь десяти
річчя комсомольської організації 
Олександрійського району на КІро- 
і:ш радщіїні. «Круиіальцс» вручили 
шістнадцятирічнім Галі Чмизі 1939 
року, майже півстоліття тому. На 
вигляд непримітна, скромна, але 
шсказаііно дорога для неї нагоро
да: адже саме годі гак багато було 
піддано людям і так багато було 
зроолено для них. Може, тому н 
була вона, та нагорода, такою до
рогою для неї, що нагадувала їй 
ранню молодість і незабутніх дру
зів тієї нори. Ось вони всі на по
жовклих від давності фотознімках. 
Галя з двома своїми сестрами і 
подругами па прополці колгоспник 
Суриків у 1930 році. Ось вона з 
комсомольській (напіввійськовій) 
формі тоги часу. їй виповнилося 
лише шістнадцять років, а вона висе 
секретар комсомольською осередку 
колгоспу «Паризька комуна». А 
ось її фотографія, зроблена післи 
тою, як 1931 року їй, Галі Чмизі, 
було вручено премію на районному 
зльоті передовиків сільського госпо
дарства. 1, нарешті, ми бачимо її 
в груп! комсомольських однолітків 
па Першому Всеукраїнському з’їз
ді жіночої молоді, сфотографованих 
разом з Григорієм Івановичем Пет- 
ровськпм — всеукраїнським ста
ростою.

Ось уже сорок восьмий рік 
Ганна Федорівна Чмига носить 
свій пам'ятний жетон. Неста
ріюче комсомольське серце у 
Ганни Федорівни. Гарячим 
серцям не дано старіти.

І

І

Г. КОМЛЄВ, 
Л. KQXAH. 

м. Олександрія.

З РАПОРТУ 
КРАЄЗНАВЧОГО 
ЕКСПЕДИЦІЙНОГО
ЗАГОНУ «ПОШУК — 60 
комсомольських.
ЛІТ» ГЛОДОСЬКОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ 
новоукРАїнського 
РАЙОНУ

Командир загону 
Олег ЛИТВИНЕНКО. 
Керівник клубу юних 
слідопитів «Пошук» 
Д. К. ПОЛОЗЮК.

Протягом січня та люто
го загін виконував завдай*
ня другого етапу експеди
ції еЗоря соціалізму. Ком
сомольські організації об
ласті в період колективі
зації, індустріалізації, пер
ших п’ятирічок».

Ми розшукали близько 
60 комсомольців тридця
тих років, що проживають
У нашому селі і в інших 
місцях. Одержали їхні 
спогади про роботу ком
сомольської організації в 
період створення кол
госпів.

Влас Ракун, яки 
у Великій . 

сі929 року

і про-
Висці, 

мене
Жизає
пише: 
прийняли в члени комсо
мольської організації села 
Глодос. У період об’єднай- 

колективні ГОС'

подарства у нас, комсо
мольців, було багато ро
боти. Проводили заняття 
по ’ ліквідації неписьмен
ності серед дорослих. У 
тісних хатах читальнях го
тували і ставили п’єси для 
населення.

Сестри Марія і Галина 
Михайленко були тоді 
найактивнішими комсо
молками. про них і тепер 
з повагою розповідають 
односельчани.

Своїх кращих активістів 
комсомольський осередок 
висував до керівництва 
колгоспами.

Глодосяни називають 
багатьох комсомольців — 
активістів нашого села. 
Зокрема, Василя Ткалича, 
Андрія Шуліку, Григорія 
Кариеика, Дем’яна Оста- 
пенка, Івана Яковенка, 
та інших.

Члени пошукового заго
ну виготовили стенд «Ком
сомольці двадцятих ро
ків».

Майже всі наші комсо
мольці ЗОх років були 
учасниками Великої Віт
чизняної. Про їхні подвиги 
ми розповімо в третьому 
етапі експедиції «Солдати 
Перемоги».

ШТАБ КЛУБУ 
«ПОШУК».

ЕЙР АН 
„ПОШУКУ“

Серед матеріалів, що надійшли під краєліаоціп на адресу штабу експедиції, ми натрапи
ли на два негативи. Зробили фотознімки і публікуємо їх. Завдання пошуківцям; дізнатися, 
як склалася доля наймита Петра Боєвця з Єлизаветі рядки. Що за осередок зображений на 
фотографії? “їй залишився хто живим з його членів? Де вони, комсомольці 30-х років?

Отже, в пошук!

ЗАКІНЧИВСЯ ДРУГИЙ ЕТАП ЕКСПЕДИЦІЇ «ЗОРЯ 
СОЦІАЛІЗМУ. КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ
ЛАСТІ В ПЕРІОД КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ, ІНДУСТРІАЛІЗА
ЦІЇ, ПЕРШИХ П’ЯТИРІЧОК»,

До редакції продовжують надходити матеріали 
краєзнавців, рапорти комсомольських пошукових за
гонів. Як і минулого разу, сьогодні’ми назвемо кращі 
з них. Це рапорти комсомольців села Мечиславки 
Ульяновського району, школярів сола Глодос Ново- 
українського району, учнів Світловодської середньої 
школи № 4, Богданівської восьмирічки Головзнівсько-

го району, матеріали М. Шварцбурга, Г. Комлєза, 
А. Кохана, Г. Шаманського та інших. Деякі з них ми 
друкуємо сьогодні, Інші ввійдуть до нарису історії 
комсомолу Кіровоградщини.

Декому з учасників пошуку радимо звернутися до 
основних положень експедиції (див. «МИ» за 29 
жовтня минулого року). Нагадуємо, що обласна крає
знавча експедиція має на меті збирання матеріалів 
з історії комсомолу Кірозоградіцини, а не взагалі з 
історії. На жаль, окремі експедиційні загони не зро
зуміли цього і присилають нам розповіді про минуле 
свого краю.
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УВАГА! Редакція газети „Молодий комунар“ 
оголошує набір до школи молодого журналіста

До ШМЖ буде зарахо
вано осіб, які успішно 
пройдуть творчий конкурс 
і подадуть характеристики 
з місця роботи чи на
вчання.

Під час занять у школі 
молодого журналіста ви 
ознайомитеся з основами 
журналістської роботи, з 
діяльністю відділів редак
ції, виконаєте конкретні 
завдання, візьмете участь 
у підготовці тематичних 
номерів газети. Лекції на 
заняттях читатимуть про
відні журналісти Кірово
града. Для іногородніх 
діятиме факультет заоч
ного навчання.

Особи, які добре себе 
зарекомендують під час 
навмання в ШМЖ, одер
жать рекомендації для 
вступу у вищі учбові за
клади на факультети жур
налістики.

Наш творчий конкурс 
присвячується 60-річчю 
ВЛКСМ і проходить під 
девізом «60 героїчних ро
ків». Ми чекаємо від вас 
цікавих, змістовних розпо
відей про знаменні події 
в житті країни і народу, 
про ті зміни, які відбулися 
за роки Радянської влади 
у ваших селах і містах, про 
особистий внесок ваш і 
ваших близьких у справу 
побудови комунізму, про

те, як ви і ваші товариші 
зустрічають 60-річчя Ле
нінського комсомолу.

На конверті не забудьте 
вказати: «На творчий кон
курс «60 героїчних років».

Кращі з робіт буде 
опубліковано на сторінках 
газети. Молодь, яка успіш
но витримає конкурс, буде 
зараховано до ШМЖ.

Останній строк надсилки 
робіт на творчий кон
курс — 1 листопада. Ого
лошення результатів кон
курсу і зарахування до 
школи молодого журна
ліста — 15 листопада. По
чаток занять у школі — 
1 грудня. кіровоградський палац піонерів, перед виходом па сцену.

Контрасти: 
десятки і „молоко“
Про те, як вирізнюють «почерк»
юні стрільці Кіровограда

Фото І. КОРЗУНА.

Закінчилися змагання з кульової 
стрільби між стрільцями-середніх шкіл 
міста Кіровограда. На всіх трьох етапах 
юнаки і дівчата виконували тільки одну 
вправу — МГ-1. Найбільш масовим був 
перший етап. Стрільці мірялися силами 
в шкільних колективах. Цей етап тривав 
увесь січень нинішнього року. На вогне
ві рубежі вийшло 3054 стрільці. Тоді за
гін розрядників з кульової стрільби се
ред учнів зріс па 206 чоловік, 1618 хлоп
ців і дівчат виконали нормативи комп
лексу ГҐЮ.

Двадцять найсильніших у кожній шко
лі ввійшли до складу збірної команди. 
Вони й відстоювали честь школи на ра
йонних змаганнях. Ось підсумки цих 
поєдинків. У Кіровському районі участь 
у змаганнях узяло дванадцять команд. 
Найсильніїпими виявились представники 
середньої школи № 13, вони набрали 
найбільшу кількість очок — 1744 з 2000 
можливих. Другим призером стала 
команда середньої ніколи № 19 — 1734 
ечка. В Ленінському районі змагалися 

? вісім команд. Перемогу здобули пред
ставники 34-ї середньої школи — 1626 
очок. На друге місце, набравши лише 
1541 очко, вийшли стрільці середньої 
школи № 6.

Як бачимо, рівень підготовки стрільців 
Кіровського пайову значно вищий, ніж 
спортсменів Ленінського району. Чому 
це так0 Не заглиблюючись поки що у 
причини, відзначимо про себе: одні ре
тельно готувалися до цих змагань, інші 
більше розраховували па «щастя». 
Оскільки ж успіх приходить тільки до 
працьовитих, то тепер керівникам і вихо
вателям спортсменів шкіл Ленінського 
району нема чого знизувати плечима.

Положення змагань вимагало па фі
нальні міські старти виставити по дві 
кращі команди з кожного району. Ось 
до цієї четвірки й увійшли команди, які

посіли перші й другі місця. Цс були 
представники шкіл №№ 13, 19, 34 і 6. 
І характерно, що фіналісти до вирішаль
них поєдинків часу пе марнували. Про 
це свідчать їхні особисті й командні по
казники. Тільки відточена майстерність, 
виняткова зібраність спортсмена могли 
сприяти тому, що Юрію Кузьку (школа 
№ 23) вдалося послати всі десять куль 
у десятку. 98 очок вибив Михайло Вра- 
дій (школа № 13). Командою взяли го
ру представники школи № 19 — 1836 
очок. Це па кожного стрільця в серед’ 
ньому 91,8 очка.

Але пе будемо дуже втішатися. Воза 
повою спортивною класифікацією це до
рівнює лише нормативу юнацького роз
ряду. —

А які показники в інших призерів? 
Друге місце з 1829 очками посіла коман
да школи № 13. Третім призером стали 
спортсмени шостої школи.

Непоганих показників досяглії колек
тиви шкіл №№ 14 і 17 Кіровського ра
йону. їхні результати були вищими, ніж 
V кращих команд Ленінського району. 
Звідси можна твердити, іцо тут по- 
справжньому дбають про розвиток стрі
лецького спорту. Цього, на жаль, пе ска
жеш про школи №№ 9. 27. 22. 24, резуль
тати стрільців яких були дуже низьки
ми. Тому вони її посіли останні місця. 
Ось, наприклад, показник школи № 22 
і.а районних змзганпях — 1211 очок. Цс 
в середньому 60,5 очка на кожного 
стрільця. Рекорд по промахах установив 
і олектив.24 середньої школи, сума очок 
якого — 758.

Причин довго шукати не треба. В обох 
цих школах типів нема, зброї первинні 
організації ДТСААФ ке придбали.

С. ОЛЕРСЬКИЙ, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».

15 БЕРЕЗНЯ

19.00 — Концерт для делега
тів XXIII з’їзду ЛКСМ Украї
ни. Трансляція з Палацу 
культури «Україна». 20.45 — 
К. т. «На добраніч, діти!» 
21.00 — «Час», 21.30 — Ху
дожній телефільм «Альощина 
любсв». 22.55 — Чемпіонат 
СРСР з водного поло. «Дина
мо» (Київ) — «Локомотив» 
(Харків). По закінченні — 
новини.

16 БЕРЕЗНЯ

Воронезький лісотехнічний інститут
ПРОДОВЖУЄ ПРИЙМАТИ СЛУХАЧІВ НА ЗАОЧНІ КУРСИ 
ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ВСТУПУ В ІНСТИТУТ.

На курси приймають осіб, що ма
ють середню освіту, і учнів ІО-х 
класів.

Інститут готує інженерів за таки
ми спеціальностями: лісове госпо
дарство, пісоінженерна справа, ма
шини і механізми лісової та дерево
обробної промисловості, технологія 
деревообробок; автомобілі та авто
мобільне господарство, економіка 
та організація лісової промисловос
ті і лісового господарства.

Слухачам дають методичні вка
зівки і контрольні завдання, їх вони 
єиконують і присилають на пере
вірку та рецензування до інституту.

Після перевірки вказані роботи з 
рецензіями й оцінками повертають 
курсантам для аналізу допущених 
помилок. Курсантів, які виконають 
усі контрольні роботи, з 15 по 30 
липня 1978 року викликають в ін
ститут для підготовки до складання 
гступних екзаменів без додаткової 
плати.

На час підготовки і складання 
вступних екзаменів курсантам на
дають гуртожиток.

Підготовка проводиться з матема
тики, фізики, хімії, російської мови 
і літератури в обсязі вимог вступних 
екзаменів до технічних вузів.

к

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

БК 23045, Обсяг 0,5 друк/ ари, Зам. № 112,

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— Фільм «На початку віку». 
10.20 — «Клуб кіноподоро- 
жсіі», 15.00 — Док. фільм 
«Закарпаття, село п центрі 
Європи». 15.15 — А. Сент-Ек- 
зюпері. «Маленьким принц». 
15.55 — «Справи московського 
комсомолу». 16.30 — Чемпіо
нат СРСР з водного поло: 
ЦСК ВМФ — «Динамо» (Мо
сква). 17.00 — «Відгукніться, 
сурмачі!» 17.30 — «За еконо
мію іі бережливість». Телена
рис. ІБ.ОО — «День за 
днем». (Кіровоград). 18.15 — 
Мультфільм «Снігуронька». 
18.25 — Тираж «Спортлото». 
18.35—Концерт молодих внко- 
навціп радянської пісні. 19.00
— «Життя науки». 19.30 — 
Кубок володарів кубків з фут
болу. 1Д фіналу. «Динамо» 
(Москва) — «Реал Бстіс» (Іс
панія). 21.00 — «Час». 21.30 — 
«Майстри мистецтв». Павло 
Луспекаев. 22.-10 — Док. теле
фільм «По Аджарії». По за
кінченні — повний.

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 - 
«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55 
— Фільм «Перший кур’єр». 
10.25 — Сонати Л. Бетхопена 
для скрипки і фортепіано. 
15.30 — сЗолоті Зірки Украї
ни». Кіііопарис. 15.45 — «Рес
публіканська фізико-матема
тична школа». 16.15 — Кон
церт популярної класичної 
музики. 17.30 — «На шкільних 
широтах». 18.00 — «Показує 
рейдова». Як ведеться будів
ництво МалоЕиісківської серед
ньої ніколи № 3. (К-д). 18.15— 
«В кожному малюнку — сон
це». 18.30 -- Док. фільм «Я 
сни' твій, Москва». 19.30 — 
Хокей: ЦСКА — «Динамо»
(Москва). (21.00 — «Час»). 
22.05 — Співають Лілі Іванова 
і Бісер Кіров. (Болгарія). По 
закінченні — новини.

17 БЕРЕЗНЯ
ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 — 

«Час». 8.35 — Гімнастика. 8.55
— Телефільм «Красснь-мужчи-
на». 11.00 — Новини. 11.15 —• «у^-
Для дітей. «Сонечко». 11.40 —< 
«Шкільний екран». 8 клас. 
Історія. 15.00 — До 30-річчя 
підписання Договору про 
дружбу, співробітництво і 
взаємну допомогу між Радян
ським Союзом і Народною 
Республікою Болгарією. «По 
Болгарії». Кіпопанорама. 15.45
— «Шахова школа». 16.15 —;
Концерт. 16.45 — «Москва і 
москвичі». 17.15—«Один за всіх, 
псі за одного». 18.00—«День за 
днем». (К-д). 18.15 — «Поле 
кличе». Передача'з колгоспу 
імені Калініна Добровеличків- 
ського району. (К-д). 18.30 —і
«Польова пошта «Подвигу». 
19.00 — «Основний Закон на
шого життя». Інтерв’ю з на
чальником обласного управ
ління побутового обслугову
вання В. І. Будькг.м (м. Кіро’ 
поград). 19.15 — «Алкоголізм». 
Бесіда лікаря. 19.45 — Фільм 
«Стоянка три години». 21.00 — 
«Час». 21.50 — Молодіжна 
програма «Салют. Фестиваль!» і 
23.15 — Співає Жан Ферра. “ 
(Франція). По закінченні 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
К. т. Фільм-концерт. «Мелодії 
блакитних озер». 10.30 — «У 
харківських хліборобів». 11.00 
— К. т. Новини. 11.15 — Для 
дітей. «Стаоти надій». 11.40 — 
К. т. «Шкільний екран». 
9 клас. Українська література. 
15.10 — «Щоденник соціаліс
тичного змагання». 15.55 —
«Конституція діє. живе, пра
цює». 16.25 — І<. т. Виступає 
дитячий хор «Райдуга» Мико
лаївського педагогічного ін
ституту ім. Бєлінського. 16.35 
— «У робітничому клубі». 
17.45 — К. т. Говооятт. делега
ти XXIII з’їзду ЛКСМ Украї
ни. 18.00 — Любителям скрип
кової музики. 18.30 — «Вісті».

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.00 - 
Док. фільми. 15.35 — «Знай і 
умій». Для юних техніків. 
16.20 — «Творчість Б. Полссо- 
го». 17.05—Концерт ансамблю 
«Бодра смяна». (Болгарія). 
17.30 — «Ленінський універси
тет мільйонів». Приклад краї
ни Жовтня». 18.00 — «Орбіта 
дружин». Соціалістичне зма
гання Полтавського заводу 
газорозрядних ламп і Смолен
ського електролампового за
воду. 18.30 — Говооять делега
ти XXIII з’їзду ЛКСМ Украї
ни. 19.00 — Вісті. 19.30 — Кон
церт Київського оркестру на
родних інструментів. Соліст 
А. Мокрсико. 20.30 — Док. те
лефільм «Севастопольські ку
ранти». 20.45 — «На добраніч, 
діти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Фільм «Комсомольська. По 
закінченні — новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00 — 
А. Мястківський. «При світлі 
соняшників». Телевистава. 
11.00 — В. Моцаої. Квартет 
№ 22. 16.10 — «Спеціалізація 
і концентрація — магістраль
ний напрям». Маловнсківськс 
міжгосподарське підприємство 
по виробництву яєць. (К-Д па 
Республіканське телебачення). 
16.30 — «Зустрічі з піснею». 
17.00 —. «Компас». 17.30 -4
«П’ятирічка ефективності І 
якості». 18.00 — Концерт. 18.30 
— Кіножурнал «Піопсрія». 
18.40 — «Письменник і час». 
19.00 — Вісті. 19.30 — Л. Ук
раїнка. «Лісова пісня». Виста
ва. 20.25 — «Любителям бале
ту». 20.45 — «Ня добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.30 — 
Продовження вистави «Лісова 
пісня». В перерві — новини.

Т. в. с. редактора
Г2Я

М. СЕМЕНЮК.

Вступники на курси подають осо
бисто або висилають поштою заяву 
на ім’я ректора інституту, зазначив
ши в ній вибраний факультет, рік 
закінчення навчального закладу і 
місця роботи й посади батьків, до
відку з місця роботи чи навчання 
(для школярів), поштову квитанцію 
про переказ грошей за навчання на 
курсах. Плата за навчання на кур
сах— 20 карбованців (за весь строк 
навчання) — посилається переказом 
через будь-яке поштове єідділєння 
на оозрахунковий рахунок 141021 
Воронезького /ліського управління 
Держбанку.

Наша адреса: 394613, м. Воронеж, 
вул. Тімірязсва, 8, лісотехнічний ін
ститут, підготовчі курси. Телефон 
64-6-80.
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Професійне училище 
текстильної промисловості 

Полтавської 
бавовнопрядильної фабішки 

імені 50-річчя Великого Жовтня
ПРИЙМАЄ УЧНІВ НА 1978-1979
НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

До закладу приймають дівчат віком 15—19 років 
з освітою за 3—10 класів.

Училище готує кваліфікованих прядильниць, пря- 
дильниць-крутильниць,’ рівничниць, мотальниць, ЗНІ- 
мачок.

І
 Паралельно учні здобувають середню освіту і мо

жуть падалі вступити до вечірнього механо-техноло- 
іічпого технікуму при фабриці.

Сгроіснгвчаиня — від. 12 до 24 місяців.
Приймання до закладу, проводиться протягом року, 

без вступних екзаменів. і
Початок запять — у міру комплектування груп. 

.Вступниця подають.свідоцтво про освіту, свідоцтво 
про народження або паспорт з випискою, (для іного
родніх). довідку з місня проживання, 6 фотокарток 
розміром 3X4 см, медичну довідку (форма № 286), 
характеристику зі школи чи останнього місця роботи.

Учнів забезпечують гуртожитком, вони одержують 
стипендію, а через 7—8 місяців їх переводять на від- 
рядну систему оплати праці, і вони одержують за 
вгроблену продукцію від 45 до 120 карбованців на 
місяць.

Адреса училища: 314019, м. Полтава, вул. маршала 
Бірюзова, 26/1. Телефон 1-95-5-29.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ-
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