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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ»-“—5и
З ТУРБОТОЮ 

ПРО РІДНУ ПРИРОДУ 
Питання дальшого поліпшення роботи з молоддю в світі 

завдань, поставлених у промові товариша Л. І. Брежнєві н; 
XVIII з’їзді ВЛКСМ і рішеннях з’їзду комсомолу, обговорено 
на засіданні колегії Державного Комітету С.РСР по лісовому 
господарству.

Відзначалося, що в галузі працюють 136 тисяч юнаків і дів 
чат. Молоді трудівники лісу почали активніше брати участь у 
соціалістичному змаганні за підвищення ефективності лісогос
подарського виробництва, якості робіт і вироблюваної лредук 
ції, в русі за комуністичне ставлення до праці. Вони вистуиа 
ють ініціаторами багатьох починів і поппш-нь.

На підприємствах і в організаціях лісовзго господарства по 
чалі» більше приділяти уваги підвищенню кваліфікації пра
цюючої молоді, роботі шкіл передового досвіду, проведенню 
конкурсів професійної майстерності Дальшого розвитку на
був рух наставництва молоді. Органи лісового господарства 
проводять велику роботу по профорієнтації школярів.

На колегії затверджено склад постійної комісії у справах 
молоді при Державному Комітеті СРСР по лісовому госпо
дарству і положення, яке регламентує її роботу.

СТННД ЖІЕИІІ

НА и СЕРПНЯ В ГОСПОДАРСТВАХ ОБЛАСТІ СКОШЕНО РАННІ ЗЕРНОВІ НА ПЛОЩІ 6»1,0

ТИСЯЧІ ГЕКТАРІВ. ОБМОЛОЧЕНО ВАЛКИ НА ПЛОЩІ 600,5 ТИСЯЧ! ГЕКТАРІВ. УСЬОГО

НАМОЛОЧЕНО ЗЕРНА 2142,1 ТИСЯЧІ ТОНН.

На приз 
„Золотий нолос“
СЬОГОДНІ ПОПЕРЕДУ
СЕРЕД МОЛОДИХ КОМБАЙНЕРІВ:
Валерій ГЛУЩЕНКО з колгоспу імені Фрунзе До- 

лииського району — комбайном «Колос» зібрав хліб на 
361 гектарі"! Пч'ягхтотші 18 539 -цсііщіцід зерна.

Андрій ТРЮХАЙ з радгоспу «П’ягихагськїїи» Гїетрів- 
єького району — «Колосом» зібрав хліб на 363 гектарах 
і намолотив 18 325 центнерів-зср'їіа.

Віктор МИКОЛЕНКО з колгоспу «Перше травня» 
Гістрівського району — «Колосом» зібрав ранні зернові 
па 338 гектарах і намолотив 14 660 центнерів хліба.

Анатолій КОЛОТИ ГІН з колгоспу імені Жданова 
Світловодсіжого району — комбайном «Нива» зібрав 
хліб па 340 гектарах і видав з бункера 13 679 центнерів 
зеїуііа.

Микола МАЛИЦЯ з колгоспу імені Карла Маркса 
Пстрівського району — «Колосом» зібрав ранні зернові 

•па 354 гектарах і намолотив 13 117 центнерів хліба.
Володимир ТИШИК з радгоспу «П’ятихатськни» Пет- 

ріпсі.кого району — «Колосом» зібрав хліб па 234 іек- 
і тарах і вплав з бункера 12 365 центнерів зерна.
• Василь ОБАЧ із колгоспу імені Петровського Устинів- 
ського району — «Колосом» на 347 гектарах намолотив 
12 230 центнерів хліба.

Іван МАКАРЮК з колгоспу імені Шевченка Знам’ян- 
ськаго району — «Колосом» па 298 гектарах намолотив 
111 200 пеіігнерів зерна.

СЕРЕД МОЛОДИХ ЖАТКАРІВ:
Микола ШУЛЬГА з колгоспу «Україна» 1 Іог.тородків- 

«ь сі.кого району — жаткою ЖВїІ-6 скосив на звал зерно
ві па 500 гектарах.

Олексій ІВАІНЕНКО з колгоспу імені Каліпіиа Псво- 
українського району — жаткою ЖРС-4.9 скосив зернові 
на 386 гектарах.

СЕРЕД МОЛОДИХ ВОДІЇВ:
Леонід РОМАНОВ з Долініського районного об’єднан

ня «Сільгосптехніка» —■ автомашиною «Урэл-337» виро
бна на жнивах 49 950 тонно-кілометрів.

Юрій РОВЕНСЬКИЙ з радгоспу «П’ятйхатський» 
Пстрівського району — автомашиною ГАЗ-53 виробив 
на жнивах 27 780 тоннс-кілометрів.

АЛЛО. ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ?

ПЛЮС ДОДАТНОВИЙ РЕЙС
І .■

Не перший рік очолює 
»магання у Знам'янському 
автотранспортному підпри
ємстві 10036 комсомолець 
Володимир Чубенко. «Кожен 
рейс — угарний!» — девіз 
молодого водія. Його брига
да виступила з ініціативою 
в боротьбі за великий хліб 

- 1978 року. Працюючи на ви-
везенії! зерна з колгоспу 
імені Шевченка в нічну змі
ну, колентив організував за
вантаження автомобілів зер
ном одним водієм. Як же 
цей досвід на ділі викорис
товується?

У бригаді вироблено єдч. 
ний графік чергування во
діїв по завантаженню авто
машин у нічний час. По за
кінченні останнього рейсу 
водії залишають на кол
госпному току свої грузоеи-

ни І йдуть на відпочинок. У 
цей час черговий по бригаді 
завантажує один за одним 
автомобілі, готує їх до від
правки на елеватор. Ще до 
початку світлового дня п’ят
надцять ЗІЛів з причепами 
вирушають у перший рейс 
наступного дня.

Економлячи час, бригада 
щодня робить один додатко
вий рейс. Тан людина боре
ться за хліб, за його долю. 
Досвід, який, безумовно, за
слуговує уваги і підтримни.

З початку жнив колектив 
перевіз на відстань 32 кіло
метрів понад 10 000 тонн 
зерна.

О. КОНДРАТЕНКО, 
роб кор.

м. ЗПам’янка.

КОЛИ ж
І ПРАЦЮВАТИ,
ЯК НЕ ЗАМОЛОДУ?

ФОТОРЕПОРТАЖ
Радість молодого по

мічника комбайнера Вя
чеслава Щасливого поді
лили друзі-жниварі Леонід 
Мохна, Василь Шатний, 
Сергій Умрихін, молоді 
шофери Микола Чернега, 
Михайло Терлецький, Во
лодимир Ліщина...

Що й казати, в трепів- 
ському колгоспі «Маяк» 
жнивувало понад 30 ком
сомольців. Загін! Частина 
з них працювала в зби
рально-транспортній лан
ці, де на час збиральної 
кампанії було створено 
партійно - комсомольську 
групу на чолі з В. М. Дуд
ником.

Тримаю в руках «Що
денний Інформатор», у 
якому повідомляється 
про хід соціалістичного 
змагання на збиранні вро
жаю в колгоспі «Маяк» за 
один з передостанніх 
жнивних днів. Екіпаж 
агрегату: комбайнер—ко
муніст В. Д. Брижук, по
мічник -— комсомолець 
Сергій Умрихін. Скошено 
за день 20 гектарів, намо
лочено 984,65 центнера 
зерна. Скошено з початку 
жнив 328 гектарів, намо
лочено 13 345,6 центнерів 
хліба.

Звучить! Найвищий ви
робіток у Знам'янському 
районі. 

на. Гудуть зерноочисні ма
шини, широкі стрічки 
транспортерів нескінчен
ною смугсю переміщують 
збіжжя.

Активно діє на колгосп
ному току агітмайданчин. 
Під час перепочинку мож
на ознайомитися зі спра
вами жниеарів в інших 
господарствах району — 
оперативно виходить Єю- 
летень-інформатор, по
слухати бесіду агітатора... ’

Не скажеш, ще жнива ' 
були такою собі парадною 
прогулянкою серед сте
пового роздолля.

Це була праця—напру
жена, важка, стомлива й 
радісна.

Жнива завершено, жни- * 

І 
т

І

л

Золотавою річкою ллє
ться дорідне зерно з бун
керів у нузови машин. Од
ну з них водить шофер 
Трепівського відділення 
«Сільгосптехніки» ударним 
комуністичнзї праці Леонід 
Суховенко.

— 2000 тонн — ось мій 
рубіж. — сказав Леонід. І 
старається. Його машину 
видно здалеку — на капо
ті радісно майорить вим
пел переможця.

Колгоспний тік — справж
ній цех по переробці зер

ва тривають —- у колгсспі 
почали силосування куку
рудзи.

В. КОСТЕНКО.

Кращий вс-дій гцу^с- 
Еина Трепівського відді
лення «Сільгосптехміни» 
Леонід СУХОВЕЕНС. « На 
току - Ояя МИХАЙЛОВА і 
Надія ПАВЛИШИНА 
01 Агітмайданчин на тону.

Фете 1. КОРЗУНА.



г

2 cm op.
17 серпня 1878 року

„Молодий коллуплр“

I

;• Q ГАРЯЧА ЛІНІЯ У ПОРТРЕТАХ,

5. АГІТПОЇЗД
о а ПРОБЛЕМАХ

І ВІДСТУПАХ

і; ЧИ не можна щось 

дорогу тільки Е. Долгов, 
дверей. може, 

номери 
може,

Молодий директор
Про роботу у своєму Будинку культу

ри комсомолець Ьдуард Долгов розпо
відає багато. І то не просто красиві сло
ва чи протокольно-сухий звіт (ідучи на 
посаду директора, Ьдуард найбільше 
боявся стати адміністратором). То щира 
й захоплююча оповідь про цікаві спра
ви молоді Кіровоградського району.

Витоком цікавого й оригінального є 
невпинний пошук, -промінчик невпокій- 
ності, що оСяває і зігріває починання 
юних.

— Створили вокально-інструменталь
ний ансамбль, — ділиться Ьдуард. 
— Назви йому, правда ще не придума
ли. Чимало мізкуємо над його репер
туаром. Хочемо, щоб колектив не стаз 
даниною моді... І «новонароджений» 
уже пробує свій голос — у жнизну пору 
влаштовує вечори відпочинку для сіль- 

_ ської молоді.
Взагалі, сьогодні всі думки і турботи 

культармійців про трудівників села. Кра- 
. щі учасники художньої самодіяльності 

Будинку культури об’єднались в агіт
бригаду, яка вже не перший рік висту
пає перед хліборобами в складі район
ного агітпоїзда. Група молодіжна. Семе
ро учасників з десяти — комсомольці. 
Виїздять з першого серпня, щодня, баз 
вихідних.

— До сімнадцятого побуваємо на по
лях, токах і з тракторних таборах усіх 
колгоспів району, — продовжує дирек
тор Будинку культури, він же й керів
ник агітбригади.

— Сімнадцять концертів?
— Ні, більше. Щодня’ виступаємо у 

даох-трьох місцях колгоспу.
Прямо в кабінеті Долгоза — все не

обхідне для виїзду. Тут же вимпели, да
рунки глядачів, квіти. На видному місці

красуються три ляльки в болгарському 
національному убранні.

— Цей дарунок народний ансамбль 
пісні і танцю «І орлиця» привіз із га
строльної подорожі по Болгарії. А щой
но він повернувся з Білорусії.

Валя Чудна, поля Ьілицьпии, Таня По
ловинно і иася сотник саме зайшли до 
кімнати, заходились переносити реквізит 
до автооуса.

— ьажнувато їм, — зітхнув Едуард. — 
Більшість горличан відпочиває, а вони 
прямо з кораиля на бал потрапили. Самі 
зголосилися увійти до складу оригади, 
хоч їм слід було б перепочити — перед 
білорусами теж щоденно виступали...

Ще розповідав молодий директор про 
труднощі, які легно долати з усім колек
тивом. не згадав він тільки про те, як 
багато працює сам, ян не може дочека
тися його на обід дружина, як останнім, 
стомленим іде він із клубу.

... Театрали кажуть: «гежисер має роз
чинитися у виставі». Певно, так само 
розчиняється в улюбленій праці Едуард 
Долгов.

Танцям танцюватись
ч По дорозі в колгосп імені Т. Шевчен
ка агітпоїзд нагадує вулик або, скоріше, 
оркестр з пробним різноголоссям. Най
більше, мабуть, чути Ганю і Валю, горли- 
чанок. Вони то наспівують баяністозі ме
лодії танців, то повторюють коліна, поки 
не почалася грунтівка, то малюють на 
віконному склі хід танцю:

— Робигло коло, відходимо назад, мі
няємось місцями і починаємо перепади 
в різні боки...

Шофер гальмує біля нолгослної конто
ри, і тут дівчата не марнують хвилини. 
ііони хлопці перекурюють, вони тан
цюють у проході між сидіннями, чак
лують над зачісками, розправляють гоф
рування на костюмах.

— От уже непосиди! — удавано гримає 
соліст Анатолій Медведев.

Автобус рушає знову. З рук у руки пе
реходить репертуарна збірка «Піснярів». 
Учасники бригади вдивляються в ноти,

вчитуються в слова: 
узяти для себе?

Не сідає всю А-,— . - „кроси. 
сто.ть на східцях Оіля 
востаннє леРеиИ₽а*листься а 
програми, ми’“?’ бачити. Обличчям 
просто х°ч® в®’еОе^ооляється, жартує з 
до товаришів пер ЖИни: не підве-

увесь конферанс на тобі...
Хоча сам, звичайно знає.жхто^ Д 

лиш ноли пер
ший номер - соло «асиля Калашнико- 

зібралися з тракторній бригаді, зустрі 
ли гучними оплесками.

Справжньою окрасою концерту стали 
російський танок та угорський чардаш 
горлізчанок. А коли наперед вийшли 
Василь Сотник і Микола Білицькии у яс
кравих гуцульських костюмах і зірвали
ся з стрімкому вихорі парубоцького 
танцю, захопленню не було меж. Тру- 
дарі аплодували, хвалили вголос, викли
кали на біс.

випли

Будяки рядочками...
Зацвіли рожевим цвітом... Так 

було почати ліричний репортаж 
Гіервозванівки, з ‘
і---------- , і - '
ло б, якби «рожевим цвітом» ЦВІЛИ КЗ-/

можна 
із села 

тракторної бригади 
колгоспу імені Т. Шевченка. Можна бу- 

будяки. І не де-небудь на узбіччі, а пря
мо перед червоним прапором, підня
тим на честь передових жниварів. Пано
раму допознюваз розбитий ящик, що 
валявся тут же.

«Комсомол — повноправний господар 
сучасного села. З ним рахуються і 
правління колгоспу, і парторганізація», 

— згадались мені слова першого секре
таря Кіровоградського райкому ЛКСМУ. 
А. Перевозника.

Невже ж гласність соціалістичного 
змагання, виховання пошани до людей 
праці — не справа авангарду молоді?

Мабуть, ні. Інакше як можна поясни
ти те, що до агітпоїзда прийшло лише 
десять юнаків і дівчат, а людей неком- 
сомольського віку — в 2,5 рази більше? 
Не подбали про явку спілчан завчасно 
попереджені Валентина Шевелєва, сек
ретар комсомольської організації, і чле
ни комітету.

Прямо на току
Не переодягаючись, прямо з сценіч- 

них костюмах вирушили учасники агіь 
бригади у сусіднє село Калинівку То.-а 
ж колгоспу.

В автобус підсів секретар парткому^ 
господарства М. 3. Кліщук, завід мову 
про жнива, про передовиків.

— За штурвалом комбайна нині й бри. 
гадир транторної бригади кавалер ордена 
Леніна Анатолій Іванович Вороненно. о? 
людина! — щиро дивується парторг. _ 
Ви помітьте прапорцем денну норму 
з нього сім потів вийде, а комбайна не 
стишить, поки не порівняється з прапор, 
цем. Лише тоді віддасть кермо помічни
кові, трохи перепочине.

— А он, бачите, те поле? — Микола 
Захарович дивиться за вікно.

— Ого! Справжній ліс!
Через розчинені віконця запливає 

п’янкий дух стиглого хліба. Золота нива 
нагадує арфу з мільйонами струм-соло- 
минок, яні наче подзвонюють обезжир 
лими нолосками...

Дорога викочується на гладеньку ас
фальтовану площадку току.

Як завжди, програму агітпоїзда почи- 
нає його нерівним лентор Б, М. Вільхо- 
вецький. У Ці Дні він читає невеликі 
обсягом злободенні, наповнені високим 
змістом бесіди-ленції «Липневий (1»78 р.) 
Пленум ЦК КНГС — історичним руоик 
у ооротьої за комунізм» та «іяиролюона 
зовнішньо-політична діяльність пПРс ма 
сучасному етапі». Борис Миколайович 
оперує новими цифрами, фактами і спо
стереженнями.

Люди хочуть знати, думку партії з 
різноманітніших питань і проблем. Мо
лодь, скажімо, цікавиться дальшим роз
витком сільських профтехучилищ. Аджі 
токар не стане до верстата, поки
пройде навчання, а сільські дівчата піс
ля десятого класу до корів ідуть без 
спеціальної підготовки...

На фоні жнивного поля,зшитого з об
рієм нитками тополь, величезних куп 
золотого збіжжя, починався другий кон
церт. Знову линули пісні, вихорилися 
танці, звучали вірші і гуморески. І одна
кова була не тільки програма концерту, 
а й хліборобські слова після неї:

— Велике вам спасибі! 
Приїздіть до нас іще!

___ ’ А. СЄРІКОВ, 
спецкор «Молодого комунара».

не

— На Пленумі багато 
говорилось про завдання, 
що стоять перед колекти
вами підприємств сіль
ськогосподарського ма
шинобудування. Пробле
ма забезпечення села ви
сокоякісною технікою ду
же важлива. Зустрічаю
чись особисто з хліборо
бами, ми, червонозорізці, 
нерідко чуємо: «Давайте 
більше сівалок». Заува
ження слушне, і хоча за
вод щороку нарощує ви
пуск посівної техніки, 
проблеми з порядку ден
ного не знято: в країні 
освоєно випуск енергона- 
сичених тракторів, а «Чер- 
зона зірка» забезпечує сі
валками всю республіку і 
більше половини госпо
дарств країни. Тож, ма
буть, говорити слід не 
тільки про кількісний, а й 
про якісний бік нашої ро
боти.

Це так. Коли ми почали 
випускати сівалку СКНК-8, 
особливих претензій з бо
ку сівачів не було, тоді во
на їх задовольняла. Тепер 
будь-хто з хліборобів мо
же сказати, що його в цій 
машині не влаштовує. 
Строки сівби зернових 
стали стислішими, час

«подорожчав», підвищи
лись вимоги до оператив
ності наладки. І на почат
ку липня на заводі запус
тили в серійне виробни
цтво універсальну навіс
ну пневматичну сівалку 
СУПН-8. Минулого місяця 
з цехів підприємства ви
йшло 205 машин, у серпні 
ьийде вдвоє більше, а на 
кінець року ми випустимо 
близько 3000 таких сіва
лок.

Можна багато розпові
дати про переваги СУПгі-8 
перед СКНК-8. Іще до по
чатку посівної нинішнього 
року завод виготовив 
пробну партію машин, які 
з настанням кампанії не
погано зарекомендували 
себе в полі. «Вважаємо, 
що сівалка СУПН-8 заслу
говує відмінної оцінки і 
знайде широке застосу
вання в господарствах 
країни», — так написав 
нам голова колгоспу з Ми- 
колаївщини Герой Соціа
лістичної Праці М. Рябз- 
шапка. Аналогічні відзиви 
прийшли з Черкаської, 
Запорізької та інших об
ластей України, з Молда
вії.

Що ж являє собою 
СУПН-8? Перша в країні

МІСТО — СЕЛУ

ХЛІБОРОБИ СТАВЛЯТЬ
„ВІДМІНИ О“

У своїй доповіді на липневому (1978 р.) Пленумі ЦК КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв підкреслив: «Досвід минулих років указує на те, що потрібно більш енергійно 
нарощувати потужності галузей промисловості, які обслуговують село». Яскравим 
прикладом того, як матеріалізуються плани партії, є праця колективу «Червоної 
зірки». Він розробляє проекти нових машин, впроваджує найсучасніші технологічні 
лінії. Підприємство молодіє на очах. Ось шо розповів 
довшім конструктор заводу 10. П. КОЛІСНИЧЕНКО;

нашому кореспондентові го-

пневматична сівалка на 
рівні світових зразків. Об
ладнана автоматичним 
пристроєм «Кедр» для 
контролю за роботою ви
сівних апаратів з кабіни 
трактора, так що сізаль- 
ник не потрібен. Багато
ступінчасті редуктори да
ють змогу наладнати ма
шину на задану норму ви
сіву за п’ять хвилин, тоді, 
як на СКНК-8 ця операція 
займала півтори—дві ю- 
дини. Словом, агротехніч
ні дані СУПН-8 набагато 
вищі. І ми, інженери та 
робітники «Червоної зір
ки», дуже вдячні хліборо-

бам за те, що своїми по
радами вони допомогли 
створити таку сівалку. За 
проектом плану, підпри
ємство має випустити 1979 
року 17 тисяч цих машин.

Протягом двох наступ
них років здійснюватиме
ться модернізація сімей
ства сівалок С3-3,6. Вона 
вже триває, ми вдоскона
люємо окремі вузли й де
талі. Знозу ж таки врахо
вуємо побажання хлібо
робів.

Машини з державним 
Знаком якості становлять 
42 проценти загальної 
кількості продукції. Нещо-

давно переатестовано СЗ- 
3,6, СЗЛ-3,6 та СЗА-3,6. 
Найближчим часом пере
атестацію пройде й сівал
ка СЛН-8А.

На кінець п’ятирічки 
підприємство зобов’язане 
освоїти випуск 11 сівалок 
і комбінованих агрегатів. 
Цього року трудівники се
ла повинні одержати куку
рудзяну сівалку СКПГ-4 
(для роботи в районах з 
горбистою місцевістю), 
баштанну сівалку СБН-3, 
тукосоєву СЗСШ-3,6 для 
районів Далекого Сходу. 
А тому необхідно розши-

ряти виробничі площі, 
вдосконалювати техноло
гію. Нині ми переобладна
ли всі лінії, иа яких аипус- 
кали сівалку СКНК-8. Ве
ликі надії покладаємо на 
введення в дію будовано
го корпусу № 91. Тут не 
спеціалізованих лініях ви
готовлятимуть сошники на 
потоці (від початкової до 
кінцевої операції). Підхо
димо до того, що сівалки 
складатимемо на заводі і 
відправлятимемо замов
никам у готовому вигляді. 
Цим завод зекономить 
хліборобам багато часу.

І проблеми існують. 
Спеціалізоване конструк
торське бюро розв’язало 
чимало проблем, зокрема 
тих, що стосуються еконо
мії металу. Та тільки до
кументально, бо поста
чання заводові поліети
лену, капрону ще не н* 
•високому рівні.

Липневий (19/8 р.) Пле
нум ЦК КПРС висунув пе
ред машинобудівниками 
важливі завдання. Адже 
доля врожаю залежить 
значною мірою і від нас, 
заводчан. Тож нам удвос 
дорожча оцінка нашої 
праці хліборобами.

Стулені сходження
ПІДБИТО ПІДСУМКИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ТМАГАНИСІ 
СЕРЕД МОЛОДИХ МАЙСТРІВ ДОЇННЯ І КОМСОМОЛІЬГкКП 
МОЛОДІЖНИХ КОЛЕКТИВІВ МОЛОЧНОТОВАРНИХ Ійм°* 
ОБЛАСТІ ЗА СІМ МІСЯЦІВ 1978 РОКУ ₽М

Надія МАКСИМЕНКО з колгоспу 
«Перше травня» Маловисківського райо
ну за сім місяців надоїла від кожної ко
рови 3307 кілограмів молока

Валентина ЄПІШЕВА з цього ж гос
подарства — 3145.

Нагалія СИГА з колгоспу імені Лені- 
на Долниського району — 2613.

Валентина ПОКЛАД з цього ж кол
госпі' — 2582.

Надія НЕСТЕРЧУК з Несватківсько- 
го відділка Другого імені Петровського 
цукрокомбінату Олсксандрівського ра
йону — 2525.

Ярослава АНДРУЩДКЕВИЧ із цього 
ж Відділка — 2480.

Таїсія КОВТУН з колгоспу імені Мі- 
чуріна Новгородківського району—2443.

Філїна ЧЕРЕДНИК з першої молочно
товарної ферми колгоспу імені ХХ‘-І 
з їзду КПРС Добровелпчківського ра* 
попу — 2334.

Людмила СКОРОБОГ/КЧ із колгосп^ 
232'4 ^свчснка Ульяновського району—

Любов БОГУШ із колгоспу імені Кір®* 
—— и.?^аРхаі1гельського району — 2303.

Хто Ж ІЗ МОЛОДИХ жниварів ДОЛИНСЬНОГп плйл.. .
приз райкому ЛКСМ України «Золотий колосі 1и> ^. Л,ДИрує .сьог°Дн: У змаганні
з колгоспу «Шлях до комунізму» Сергія НЕПИка / Ч'кавить і помічника комбайнер3 
таря райкому комсомолу Вячеслава КОРОБОВА, 1 знімку справа), і першого ссіф‘>

Фото С. ФЕН ЕННА«
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Т? ІН вертав додому з ве- 
•*“* ликим оберемком кві
тів. Букет щомиті нагаду
вав Денисові Климовичу; 
сьогодні ще одне поко
ління його вихованців іде 
з рідної школи в само
стійне життя.

— Жизі чи штучні? — 
спитав хтось через доро
гу. Спитав, мабуть, тому, 
що тюльпани в букеті 
пломеніли так нереально 
яскраво, неначе увібрали 
в себе всю гаму найгаря- 
чіших відтінків червоного 
кольору.

— Живі, — неуважно 
відповів Полозюк, бо пе
ребував саме в тому ста
ні, який добре знайомий 
учителям випускного кла
су, коли раптом настає 
мить і чітко усвідомлюєш 
— завтра тобі не треба 
йти на урок у десятий... Га 
що там урок! Просто 
звикнути до того, що твої 
учні за кілька днів розі
йдуться лише їм відоми
ми стежками-доріжками, 
вчителеві, навіть з таким 
солідним стажем роботи, 
як у Д. К. Полозюка, звик
нути просто неможливо... 
«А таки неможливо», — 
мимоволі усміхнувся Де
нис Климович...

В одному він був пере
конаний — і цьогорічні 
випускники, члени «Пошу
ку», залишаться вірними 
традиціям клубу,

З! СТАТУТУ КЛУБУ 
«ПОШУК»;

«Клуб юних слідопи
тів «Пошук» — добровіль
на організація, що об’єд
нує людей, котрі хочуть 
ближче пізнаїи минуле і 
теперішнє нашої Батьків
щини, ділом довести свою 
любов до неї. Членом 
клубу може бути кожен, 
для кого головний закон 
життя — закон дружби, 
хто готовий поділити з то
варишами останній косток 
води, у кого основна ме
та життя — нести радість 
людям, хто постійно вихо
вує з собі волю, витрим
ку, характер, на кого 
можна покластися в будь- 
якій важкій справі. Ко
жен, хто вступає до клу
бу, повинен пройти ви
пробний строк, протягом 
якого складає нормативи 
на значок «Турист СРСР», 
виконує два різних дору
чення клубу... Той, хто 
пройшов випробний строк, 
дає клятву на загальних 
зборах клубу...»

...Порівнявшись із па
м’ятником глодоським
червоним партизанам,
розстріляним білогвардій
цями , 1919 року, Денис 
Климович стишив ходу, 
піднявся на пагорок і по- 
клаа до підніжжя свій бу
кет. Ступив крок назад. 
Йому здалося, що то не 
тюльпани біля пам’ятника, 
а вихопилося з-під землі 
полум’я Вічного вогню, 
такого ж, як там, у Ленін
граді...

Полозюк разом зі свої
ми слідопитами часто 
влаштовував зустрічі ве
теранів війни, перших 
комсомольців, просто бо
йових побратимів. Сам 
же став учасником подіб
ної зустрічі вперше. На
трапив на невеличке пові
домлення в газеті, а за 
кілька днів зустрічав День 
Перемоги разом з одно
полчанами із 124 Мгін- 
ської, Хінганської ордена 
Суворова дивізії в Ленін
граді, місті, з яким пов’я
зана бойова доля Поло
зюка. Ходив і не пізнавав 
місць, де понад тридцять 
років тому воював. Синя- 
вінські висоти, Невський 
п’ятачок, Вічний вогонь, 
квіти... Сльози радості, 
сльози скорботи — все 
змішалося... Вдивлявся ■ 

обличчя однополчан — і 
не впізнавав. Роки не стер
ли їх у пам’яті, змінив їх 
час... Думки Дениса Кли
мовича знову перекину
лись у сьогодення. Сплив
ла в пам’яті остання зу
стріч; улаштована «Пошу
ком». Зустріч глодоських 
комсомольців 20—40-х ро
ків. Як готувалися до неї 
його вихованці! Скільки 
листів було написано в усі

Климович
ЧИТАЧІ НАШОЇ ГАЗЕ

ТИ, ЯКІ СТЕЖАТЬ ЗА 
ХОДОМ ОБЛАСНОЇ 
КРАЄЗНАВЧОЇ ЕКСПЕ
ДИЦІЇ, ПАМ’ЯТАЮТЬ 
РА ПОРТИ, М АТ Е Р1А ЛІ 1 
глодоських школя- 
РІВ-КРАЄЗНАВЦІВ — 
ЧЛЕНІВ КЛУБУ <110-

куточки країни, скільки 
варіантів перебрано! А 
робота над сценарієм? 
Здається, перші два етапи 
обласної краєзнавчої екс
педиції «Пошук—60 ком
сомольських літ» і слід 
було закінчити саме та
кою зустріччю поколінь...

ЗІ СТАТУТУ КЛУБУ;

«Член «Пошуку» пови
нен постійно підвищузати 

свій ідейно-політичний рі
вень, вивчати життя і ді
яльність В. І. Леніна, ви
датних діячів партії, Ра
дянської держави. Юні 
слідопити вчаться і пра
цюють на повну силу, 
не бояться труднощів... 
Доручили — значить до
вірили, взявся — виконай! 
Умій відповідати за себе 
і за товариша... Не відсту
пай від мети ні за яких 
обставин. Ми живемо, 
щоб перемагати.

Члени клубу після про
ходження повної підготов
ки зобов’язані в школі, у 
виробничому чи інших ко
лективах організувати за
гін або групу краезнавців- 
туристів...»

Глодоські юні слідопити 
вперше заявили про себе 
в липні 1974 року. Саме 
тоді Д. К. Полозюк почав 
гуртувати навколо себе 
любителів історії рідного 
краю. Здається, чотири 
роки не так і багато, особ
ливо якщо врахувати, що 
склад клубу постійно 
оновлюється. Школа... Але 
ось лише кілька віх з істо
рії «Пошуку». 1975 рік. 
Глодоські школярі ман
друють у Ніжин, туди, де 
діяла в роки Великої Віт

чизняної війни підпільна 
група Батюка. Вони зустрі
чаються з колишніми під
пільниками О. А. Медва- 
дєвою, І. П. Жулаєм, М. І. 
Кузьменком, розпитують 
їх про життя та бойову ді
яльність своєї землячки 
В. П. Федченко-Смолен- 
чук, збирають матеріали 
про неї. Тепер про героїч
ну жінку з Глодос розпо
відає спеціальний стенд у

ШУК». УСПІХИ ГЛОДО- 
СЬКОГО ЕКСПЕДИЦІЙ- 
НОГО ЗАГОНУ ОЧЕ
ВИДНІ. ЗА НИМИ — 
ЩОДЕННА, НАПОЛЕГ
ЛИВА РОБОТА КЕРІВ
НИКА КЛУБУ Д. к. по- 
ЛОЗІОКА. ПРО НЬОГО 
НАША РОЗПОВІДЬ.

кімнаті-музеї. (Кімнату- 
музей створено руками 
школярів під керівництвом 
того ж таки Д. К. Поло
зюка).

З вересня 1976 року. У 
Глодоси на запрошення 
пошуківціз з Мінська при
їздить колишній боєць 
Першого глодоського за
гону червоних партизанів, 
що діяв у 1918—1919 рр. 
Віра Макарівна Сенько 
(Маринич).
Про її життя, про діяль
ність партизанів у грома
дянську війну там розпо
відають тепер альбом, 
стенди кімнати-музею.

Січень 1977 року. Вечір- 
звіт клубу «Пошук». Спро
ба підбити підсумки три
річної роботи. Слідопити 
звітують про екскурсії до 
Киева, Москви, Ніжина, 
Красногірки, Умані, Ленін
града, Кримок... Появляю
ться матеріали про діяль
ність «Партизанської іск
ри», нескореного «Спар
така».

6 листопада 1977 року. 
Одна з найбільш пам’ят
них дат в історії клубу 
«Пошук». Закінчено вели
ку роботу. Сотні прізвищ, 
установлених слідопитами, 
викарбувано на гранітних 
плитах меморіалу земля
кам, загиблим у Великій 
Вітчизняній війні. І перші 
сльози на очах у керівни
ка клубу Д. К. Полозюка, 
сльози радості й гордое іі 
за роботу своїх молодих 
друзів.

6 лютого 1978 року. Гло- 
доська кімнага-музей стає 
переможцем у республі
канському конкурсі-огля- 
ді. На одному зі стендів 
почесне місце займає 
бронзова медаль «Пере
можець республікансько
го огляду музеїз, які пра

цюють на громадських за
садах».

Останньою, помітною 
віхою в історії глодосько- 
ю клубу «Пошук» цього 
року була зустріч комсо
мольців 20—40-х років.

Що запам'яталося Де
нисові Климовичу з цієї 
зустрічі? Мабуть, обличчя 
першого секретаря гло
доського осередку в 1919 
році М. С. Іванова, коли 
лунали із сцени актового 
залу слова ведучого: «Це 
він, молодший брат резо
люції, вірчий помічник 
партії, комсомол грома
дянської війни, в поноше
ній шинелі, простреленій 
смушееій папасі, у рзаних 
солдатських черевиках, 
юний, незламний, сміли
вий, був готовий у будь- 
яку хвилину віддати езоє 
молоде життя за справу 
партії, за справу робітни
чого класу...» Що згадував 
Микола Степанович тоді? 
Може, Семена Тимофєєза 
з друзями, що загинули 
від білогвардійських куль 
і спочизають ось під цим 
обеліском? Напевно, бо ж 
спогади так розтривожили 
старого комсомольця, що 
йому було навіть важко 
виступати...

Денис Климозич міг 
зрозуміти це почуття. Во
но ж не покидає його все 
життя, а найсильніше на
гадало про себе з Ленін
граді, 9 травня, коли час 
наче зробив гігантський 
крок назад і переніс його 
в далекий 1941-й...

Полозюк іще якусь мить 
постояв біля меморіаль
ного каменя з іменами 
розстріляних глодоських 
партизанів і повільно пі
шов вулицею далі. А па
м’ять гортала сторінки 
спогадів.

«...На нашій зустрічі 
присутні: секретар ком
сомольського осередку 
1919 року Микола Степа
нович Іванов, член райко
му комсомолу з 1924 по 
1930 рік Микола Семено
вич Капінус, комсомольці 
двадцятих років Максим 
Гордійович Козинець, Вік
тор Терентійович Ана- 
стасьєв, Денис Климозич 
Калюжний...»

Прізвища, прізвища... А 
за ними — роки пошуків, 
сотні листів, тисячі адре
сатів. І ось, нарешті, зу
стріч. Виступи ветеранів, 
їхні спогади, фотографії... 
Все це збережеться з 
пам’яті школярів. І не тіль
ки в пам’яті. Денис Кли- 
мович знає, що магніто
фонний запис, зроблений 
під час зустрічі, і фото
графії ще не раз послугу
ють виховній роботі. Зов
сім інші діти, які ще на
віть не першокласники, 
гортатимуть колись аль- 
бом-ззіт про зустріч, слу
хатимуть голоси перших 
комсомольців. Ні, заради 
цього таки варто віддава
ти пошукові зесь свій 
вільний час!

Обласна краєзнавча екс
педиція «Пошук—60 ком
сомольських літ» триває. 
Зібрано багато /латеріаліз. 
Необхідно буде поради
тись, як їх краще викори
стати. 1а й про переоблад
нання кімнати-музею слід 
було б подумати. Експона
тів безліч, а розміщати їх 
ніде. Треба шукати якийсь 
вихід.

Сьогодні відлунав остан
ній дзвінок. Значить, ско
ро приймати до клубу но
вих членів. А ще треба 
порадитися з директором 
школи, куди краще цього 
літа поїхати з пошуківця- 
ми на екскурсію...

Плани у Глодоського 
клубу юних слідопитів та 
їхнього керівника Д. К. 
Полозюка вражають дале
коглядністю. Та дивува
тись нема чого, адже йде
ться про людей, залюбле- 
них у свою справу, тож 
інакше й бути не може.

Ю. ДМИТРЕНКО.

—3 СИІОр«

А РЕЙД-ПЕРЕВІРКЛ 
ГОТОВНОСТІ шкіл до НОВОГО 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ЧАСУ ОБМИЛЬ...
Початок нового навчального року не за горами. Че

рез два тижні шкільний дзвінок покличе учнів за 
парти. В школах області йдуть останні приготування 
до зустрічі дітей. .

Чимало зроблено за літо й у Вільшанському рано- 
ні. Майже всі шкільні приміщення відремонтовано, 
бібліотеки пополнено новими книгами, фізичні й хі
мічні кабінети — наочними посібниками. На першо
класників чекають яскраві букварі та читанки, які 
цього року вперше дістануться їм безплатно.

Тим часом далеко не всюди так. Приміром, у Доб- 
рянській десятирічці зовсім прогнила підлога. Дістати 
дошки, щоб настелити нову, — ціла проблема. Лише 
після довгих умовлянь правління колгоспу імені Зай- 
ковського виписало школі 10 кубічних метрів дощок.

У Станкуватськіп восьмирічці на перший погляд 
усе гаразд:" пришкільна ділянка потопає у квітах, сті
ни приміщення побілено, підлогу профарбовано, па
ливо на зиму завезено. Та початкове враження зіш- 
кге, коли заходиш до фізичного н хімічного кабіне
тів. Розетками на робочих столах користуватись 
небезпечно, частини їх зовсім нема. В апаратній — 
ніякого порядку, незачохленпй кіноапарат укрився 
пилюкою.

— Літо — пора відпусток, — виправдується Альмі- 
на Сергіївна Піткевнч, директор школи. — До верес. 
НЯ буде порядок.

А "цеп порядок слід було навести ще в травні.
Нічого втішного не скажеш і про Чпстопільську' та 

Оснчківську восьмирічки. В першій у багатьох місцях 
обсипалася штукатурка, в другій їдальня потребує 
серйозного ремонту. І

У соціалістичних зобов’язаннях працівників освіти 
району записано: «Закінчити поточний ремонт вось
мирічних шкіл до 1 липня, середніх — до І серпня 
1978 року». '

Всі строки минули, а діла не зроблено.
...У кожному класі, в кожному кабінеті Маловідь» 

шанської восьмирічної школи світло й затишно.
— Учні самі подарували собі радість, —■ з гордіс

тю каже директор школи Марія Григорівна Юрчсп- 
ки. _ Так-так, самі. Від шефів, комсомольців кол
госпу імені Димитрова, допомоги не.дочекаєшся.

Майже в усіх школах району чудові спортивні за. 
лн з найновішим інвентарем, а спортмайданчики в 
жахливому стані. У вже згаданій Маловілвшанській 
школі майданчик облюбували собі... телята. Тут кор
мів для них вистачає. Занедбаний майданчик, два 
старезних стовпи, котрі імітують футбольні ворота, і 
похилений баскетбольний щит нагадую і ь про те, що 
спорт у школі забутий.

Щороку із район приїжджають молоді спеціалісти, 
Але дог-ю тут не тримаються.

— Нічого гріха таїти, — розводить руками заві
дуючий районним відділом освіти Г. І. Гончаренко.— 
Причиною швидкого від’їзду молодих педагогів є по
бутові умови. Всі?; квартирами забезпечити ми не мо-
ІКЄМО.

Нині школи чекають 31 спеціаліста, а виділили для 
них лише дві квартири. Щоправда, є рішення райви
конкому про затвердження плану будівництва квар
тир для вчителів за рахунок державних і колгоспних 
коштів па 1978—1982 роки. Протягом п’яти ; років 
працівники освіти мають одержати 28 нових квартир, 
Але поки що це тільки намітки. __ ....

Велику виховну роль у радянській школі відіграють 
ленінські й піонерські кімнати, кімнати бойової і 
трутової слави. У Добрівськін десятирічці особливіш 
інтерес викликає куток інтернаціональної дружби, 
Піонери з активною допомогою свої о керівника —і 
вчительки'іноземної мови Ганни Іларіонівни І орбат. 
ко підтримують дружні зв’язки з болгарськими II Ш-. 
мецькимп школярами. Всі листи, сувеніри, прислані 
іноземними друзями, воші старанно оформляють в 
альбоми, розміщають на спеціальних стендах.

Взірцем для інших може бути й кабінет механіза
ції сільського господарства цієї школи. Обладнав 
його разом зі старшокласниками Володимир Федоро
вич Яковлєв, колишній бригадир тракторної бригади 
колгоспу імені Димитрова. Зовсім недавно оснащені я 
кабінету поповнилося ще одним комплектом «Ірак-

Вшзобниче навчання в школі дає свої позитивні на
слідки Всі юнаки по його закінченні дістають права 
шофера третього класу. З набутою за шкільною пар- 
юю спеціальністю молодь іде в рідини колгосп. | же 
сьогодні в ньому працюють цьогорічні випускники 
Л митно Опоя, Валентин Сарданоз.

Дуже скоро шкільні коридори наповняться дитя
чим дзвінкі'*! гомоном. 1 те, як школа зустріне і шш, 
залежить від >чигслів, керівників колгоспів, райок. 
НОГО відділу ОСВІТИ. т. КУДРЯ,

спецкор «Молодого комунара».

„Пофарбований 
брак“

У номері газети за 1 лип
ня цього року в кореспон
денції під таким заголов
ком було піддано критиці 
Братолюбівське відділення 
і Долинське районне об'єд
нання «Сільгосптехніка».

Перший секретар Долин- 
сьного райкому комсомолу 
В. КОРОБОВ повідомив ре
дакцію, що виступ газети 
обговорено на комсомоль
ських зборах з обох під
приємствах. Критику ви
знано справедливою.

Комсомольці цеху меха
нічних майстерень об'єд
нання взлли під саій конт- 
Еоль ремонт варіаторів, 

ля кращого нонтролю 
кожному складачеві вида-

ЇІЇСЛЯ А 

„я*" У 

ли особисте клеймо — 
опечатувати відремонтова
ні вузли.

Комсомольці Братоліо- 
біпського відділення про
вели рейд «Комсомоль
ського прожектора», а ре
зультаті було виявлено, 
що деякі спілчани, старші 
робітники допускали по
рушення технологічного 
процесу складання агрега
тів зернозбиральних ком
байнів.

Комітет комсомолу ство
рив на період жнив пост 
якості, який зобов’язаний 
стежити за дотриманням 
технології і якості ремон
ту агрегатів.
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА

НАЙтЬНШІ—СВІТЛОВОДЦІ
Особисто-командна першість обласної 

ради товариства »-Авангард» з легкої ат
летики. що проходила на кіровоградсько
му стадіоні «Зірка», була традиційною. 
Бо вона вже кільна ронів проводиться в 
День фізкультурника.

На цьогорічних змаганнях перед вели 
представники колективу фізкультури за
воду чистих металів імені 50-річчя СРі.Р 
міста Світловодська. З однаковим ча
сом — 11,8 секунди — пересікли фініш
ну стрічку з бігу на 100 метрів Василь 
Черненко і Володимир Кузьменко. Не ма
ли собі рівних їхні земляки Володимир 
Ковязін і Сергій Іоненио: перший — на 
дистанції 1500 метрів, другий — 5 кіло
метрів. Планку, встановлену на висоті 
175 сантиметрів, подолав робітник Кіро
воградського заводу друкарсьних маши
нок Ігор Плугар, а у жінок першою в 
стрибках у висоту була спортсменка з 
міста енергетиків Олена Калашникова. 
Тетяна Пузирьова завоювала чемпіонські 
титули на бігових дистанціях 100 і 200 
метрів.

У командному заліку на найвищу схо
динку п’єдесталу пошани піднялися лег- 
иоатлети заводу чистих металів.

В. ШАБАЛІН.

ФУТБОЛ

СЬОГОДНІ-ЧЕРГОВИЙ ТУР 
«Зірка» на своєму стадіоні приймати

ме Хмельницьке «Поділля».
Ось який вигляд 

таблиця:

• Металіст» 
«Колос» Н. 
«Кристал»
• Зірна» 
«Кривбас» 
«Буковина» 
СНА К.
«Спартак» 
«Десна» 
СКА Я.
«Суднобудівний» 
«Лономотив»
♦ Авангард» 
«Новатор* 
«Атлантика» 
«Говерла» 
«Колос» П. 
«Фрунзенець» 
«Поділля» 
«Дніпро»
♦ Шахтар» 
«Торпедо» 
«Старт»

мас нині турнірна

1 М О
29 41 — 13 45
28 36 — 21 41
28 33—14 39
29 32 — 16 39
29 43 — 23, 38
28 36—18 37
27 42-19 34
28 37-24 31
28 28-21 29
25 28-24 28
2.9 26 — 29 27
28 20—19 27
28 28—26 25
29 40 — 40 25
28 29-30 25
20 25 — 40 24
29 29-33 23
28 21—30 23
28 13-36 20
29 15-38 20
29 24-51 19
28 19 — 44 19
2Є 9—44 12

БАГАТОДЕННА
ВЕЛОГОНКА

У <41 ДНІ НА ШОСЕ МІЖ 
КІРОВОГРАДОМ І СУБОТ- 
ЦЯМИ МОЖНА ПОБАЧИТИ 
ГРУПИ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ. 
ІДЕ Б/аГАТОДЕННА МАТ- 
ЧО’ВА ЗУСТРІЧ ЗБІРНИХ 
КОМАНД ШКОЛЯРІВ ДЕ
СЯТИ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 
ТА МОЛДАВІЇ, ПРИСВЯЧЕ
НА GO-РІЧЧЮ ЛЕНІНСЬКО
ГО КОМСОМОЛУ. У ПРО
ГРАМІ ЗМАГАНЬ — ІНДИ
ВІДУАЛЬНІ, ГРУПОВІ и 
КОМАНДНІ ТОННИ НА ДИ
СТАНЦІЇ ВІД 10 ДО 100 НІ- 
ЛОМЕТРІВ.

Найбільший інтерес, ма
буть, викликала гонка по 
вулицях обласного центру 
35 кругів довжиною в 1200 
метрів кожний довелося 
долати юним спортсменам 
г.о вулицях Карла Маркса, 
Шевченка. Лунзчарського 
і Гоголя. Не всі еитриглали 
велику напругу, частина 
велосипедистів, що зами
кали групу гонщиків, на 
проміжних фінішах вибу
ла із змагань.

Як і слИд було чекати, в 
числі переможців вияви
лись члени збірної юнаць
кої команди України, які 
виступали поза конкурсом. 
Це — Геннадій Романенно 
з Білогорсьна Кримської 
області, вінничанин Сергій 
Барановг.ький та СергГй 
Яців з Дрогобича.

У гонці на десять кіло
метрів з роздільним стар
том найшвидшими були 
черкащанин Ігор Вовн, 
вінницькі спортсмени Во
лодимир Глзлько і Сергій 
Барановсьиий.

Після двох видів лідиоу- 
валн спортсмени ДЮСШ 
«Молоова» Молдавської 
РГ.Р. Кіровоградська номан- 
да. що сялалаг.ться з вело
сипедистів ДЮСШ No 3 об
ласного центру І ДЮСШ 
N» 1 м. Олександрії, посіда
ла п’яте місце.

Змагання тривають.
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става. Частина 3. 11.20 —
«Ранкова пошта». 11.50 — 
«Більше хороших товарів?. 
12.20 — Тираж «Спортлото?. 
12.35 — «По музеях і виста
вочних залах». 13.15 —
«Здоров'я >. 13.55 — Пісні
радянських композиторів 
про льотчиків і космонавтів. 
14.15 — Тележурнал «Спів
дружність?. 14.50 — «Це ви 
можете». 15.45 — «Світ, схо-
жиіі на казку». Музичний 
телефільм. 16.15 — «Радян
ський Союз очима зарубіж
них гостей». 1G.30 — Муііьт-
фільми. 17.00 — •Очевидне 
— неймовірне». 18.00 — По
гини. 13.15 — «Пісия-78».
18.45— Док. телефільм --Два 
лпі в квітні». 19.45 — Теле
фільм «Кзартст Гварпсрі». 
1 і- 2 серії. (21.00 — «Чао»).
22.45— Фільм-концсрт «ІІІоб 
танець став музикою». По 
закінченні — повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10 00 
— Новини. 10.15 — «Субот
ній репортаж». 10.45 — І’ває 
Л. ІІІутко. (Скрипка). 11.15 — 
Телефільм «Останнє літо ди
тинства». 1 і 2 серії. 13.30— 
-Село і люди». 14.15 — Для 
дітей. «Мандрівки Гнатиіга- 
ЮНпатикФ». 1 1.45 — Теле
фільм «Такі різні характе
ри». 15.45 — «С.піпає Марія 
кодряну». 16.00’— Міжна
родний хокейний турнір 
«Ессет» (Порі. Фінляндія) — 
«Динамо» (Рига). 18.15 —
«Ниркова програма». 18.35 — 
«Пісні юності». 19.00 —Вісті. 
19.50 — HnvKOBO-популяр-
пий фільм «Ті, що живуть 
поруч». 19.50 — Співає
лауреат Мілпіаподиого кон
курсу їм. П. І. Чпсковського 
А. ПТсмчук. 20.ЗЛ — «Украї
на жнивує». 20.45 — «Па 
добраніч, віти!» 21.00» — 
«Час». 21 ЗО —А Хачатуппп. 
«Гаяне». Вистава. В перерві

На фото: старт
велогонщиків на площі 
С. М. Кірова.
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ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 

— «Час». 8.35 — Гімнастика 
для дітей. 9.00 — «Пісні і 
танці народів СРСР». 9.30 — 
♦ Будильник». 10.00’— «Слу
жу Радянському Союзу!»Фото М. ТЕРНАВСЬКОГО.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
Кіровоградське 

місько професійно-технічне 
училище Л® 2 

імені Героя Радянського Союзу 
О. С. Сторона

ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище дас середню ссеіту і кваліфікацію ав 
спеціальностями:

столяр будівельний (строк навчання — 3 рони), 
маляр (3 роки),
електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

та силових мережах і електроустаткуванню (3 рони), 
муляр—монтажник конструкцій (3 роки), 
штукатур- лицювальник-плитковик (3 рони), 
слюсар по ремонту автомобілів (3 роки), 
лицювальник-плитковик (1 рік), 
машиніст баштових кранів (3 роки).

До закладу приймають без вступних екзаменів 
юнаків і дівчат з освітою 8—10 класів.

Учнів забезпечують гуртожитком, парадним і ро
бочим одягом, триразовим харчуванням, підручни
ками. Під час практики боки одержують третину за
роблених грошей. ■

Час наачання в училищі зараховується до трудово
го стажу.

Училище мас сучасний навчальний комплекс, де 
обладнано кабінети і лабораторії, майстерні, спор
тивний та актовий зали. В закладі є спортивне літнє 
містечко, працюють гуртки технічної творчості, ху.г 
дожньої самодіяльності, спортивні секції. Є спеціалі
зовані групи зі спортивним ухилом — класична бо
ротьба і велосипедний спорт.

Випускники-відмінники мають право вступати до 
вищих та середніх навчальних закладів на пільгових 
умовах, а також можуть бути направлені у вищі й 
середні назчальні заклади системи професійно-тех
нічної освіти, де навчання проводиться на повному 
державному забезпеченні.

Училище готує спеціалістів для комбінату «Кірово- 
градважбуд» — найбільшої будівельної організації 
Кіровоградської області.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, автобіографію, характеристику, сві
доцтво про народження (оригінал) або паспорт 
(пред'являють особисто), документ про освіту, до
відку з місця проживання, медичну довідку (форма 
№ 286), 8 фотокарток (3X4 см).

Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: 316026, м. КіровсграД-26, вул. 

Череонозорівська, 23 Телефони: 7-14-17, 7-12-81.
їхати: автобусами №N2 2, 14 — до зупинки «Вули

ця Мічуріна». № 29 — до зупинки «ПТУ № 2», тро- 
лейбуса//и №№ 2, 4 — до зупинки «Завод «Будде- 
таль» або «Вулиця Короленка».

ДИРЕКЦІЯ.

Кт ропогрядсьісе 
професійно-торгове училище

ПРИЙМАЄ УЧНІВ 
НА 1978—1979 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

до груп з дворічним строком навчання по підго
товні

продавців продовольчих товарів, 
продавців промислових толарів: 
до гр\п з річним строком напчаппя — 
контролерів-касирів промтоварів, 
контролерів-касиріп продтоварів, 
продавців промислових товарів, 
продавців продовольчих товарів.
Приймають без екзаменів юнаків 1 лісіат, іно «я-

р) НашаіадрееаггелеФони
Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЙ КОММУНАР» - 
орган Knponorpn/i'-Koro обкоме 

ЛКС.МУ, г. Киропоград. 
Гатеїа печяіясігя 

на украинском азине.

31605’0, ГСП, Кіровоград-50, вул. Лунзчарського, 36. 
Телефони: відповідального секретаря та відділу 
комсомольського жніїя—-2-45-35, відділу пропаганди, 
відділу листів і масової роботи—2-45-36, відділу вій
ськово-патріотичного виховання та спорту — 2-46-87.

Друкарня їм. Г. М. Димитрова 
обіасного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глінк», 2.
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— ♦Час.'». 8.35 — Гімнастика.
8.55 — Концерт. 9.20—«Для 
вас, батьки». 9.50 — Л. JV1. 
Толстой. «Юність». Телсви-

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00

11.00 — Телефільми для ді
тей. 12.00 — «Музичний
кіоск». 12.30 — «Сільські 
година». «Рішення липнево
го (1978 р.) Пленуму ЦК 
1ШРС — у життя». 13.30 
Б. Шоу. «Пігмаліоп». Фільм« 
вистава. 15.00 — «Міжнім 
родна панорама». 16.00 —у. 
• Сьогодні — День Повітря
ного Флоту СРСР». 16.15 —і 
«За вашими листами». Му
зична програма до Дня По
вітряного Флоту СРСР. 17.00 

«Клуб кіиогіодорожей». 
18.00 — Футбол: «Торпедо»
— «Динамо» (Київ). У перер
ві — новини. 19.55 — Док. 
телефільм «Політ триває». 
21.00 — «Час». 21.30 — Но 
сторінках «Голубого вогни
ка.». 22.20 — Чемпіонат світу 
з водних видів спорту. 
Стрибни у воду. По закін
ченні — повний.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.15 — «Сьогод
ні — День Повітряного Фло
ту СРСР». Виступ начальни
ка Українського управління 
цивільної авіації О. М. Го
рщика; «Стартуючи в небо». 
Репортаж з Кіровоградсько
го вищого льотного учили
ща цивільної авіації. (К-дііа 
Республіканське телебачен
ня). «Слава солдатська». 
11.30 — Для дітей. «Бре
менські музиканти». Виста
ва. 13.50 — «Доброго вам 
здоров’я». 13.45 — Теле
фільм «Останнє літо дитин
ства». З серія. 14.50 — Кон
церт. 15.50 — «У світі ціка
вого». 16.25 — Для дітей. 
«Веселі чобітки». 17.00 — 
Фільм «Найкрасивіший
кінь». 18.50 — К. т. «Неділь- 
пкй сувенір». (К-д па Рес
публіканське телебачення). 
19.00—«Актуальна камера». 
19 45 — До 60-річчя ВЛКСМ. 
«Комсомольська традиція». 
20.45 — «Па добпяиіч. Діти!» 
21.00 — «Час». 21.30 — Між- 
породний хокейний турнір: 
«Сокіл» (Київ! — «Динамо»' 
(Рига). 2 і 3 періоди. В пе
рерві — «Па ланах респуб
ліки». По закінченні — но
вини.

Т. в. о. редактор» 
М. СЕМЕНЮК.

-інсміитшпи, 
технікодж 
WIWIMHItaX/

кінчили 8. 9. 10 класів, і звільнених у запас воїнів « 
Радянської Армії.

Учнів забезпечують стипендією в розмірі 32 карбо
ванців на місяць, а звільнених у запас воїнів — 
€0 карбованців Строк навчання для тих. іно закінчи
ли 8 класів — 2 роки, 10 класів — 1 рік Час павчин- 
ня зараховує чся ло загального трудового стажу.

Вступники подають заяву із зазначенням вибраної 
спеціальності, характеристику, свідоцтво про народ
ження (копія) або паспорт (пред’являють особисто), 
документ про ССВ'ТУ. довідку з місця проживания, 
медичну довідку (форма Кї 286), три фотокартки 
розміром 3X4 см.

Приймання документів — з 15 травня по 15 серпня. 
Початок занять з І вересня.

Адреса училища: 316012, м. Кіровоград, вул Васи
лии«. 5. їхати по училища автобусами №№ 5. 20. 29 
або тролейбусами №№ 2, 4, 5 ло зупинки «Швейна 
фабрика».

ДИРЕКЦІЯ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА!
ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ НАБУТИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. ВСТУПАЙТЕ 
ДО ОНИКІЇВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 
СЕРЕДНЬОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
УЧИЛИЩА № 7!

Заклад приймає учнів на такі спеціальності: 
тракторист машиніст широкою профілю (учні здо

бувають середню освіту, строк навчання — 3 роки), 
іракторнст-машйіі'ст 111 класу (строк навчання — 

) рік).
майстер — наладчик тракторів (строк навчання — 

6 місяців).
Три роки вчаться юнаки І дівчата, що мають освіту 

sa 8 класів, одіш рік — юнаки і дівчата, шо мають 
освіту за 8—10 класів.

Випускники десятих класів і воїни, звільнені в за
пас, учаться за скороченою програмою. їм виплачу
ють стипендію в розмірі 96 карбованців на місяць.

Учнів забезпечують безплатним гуртожитком, ви
хідним одягом і спецодягом, триразовим харчуван
ням. вони одержують (типендію.

Учні, які закінчили училище на «відмінно», мають 
право вступу до вузів поза конкурсом.

Початок занять з 1 вересня І далі — в міру комп
лектування груп.

Вступники подають заяву на ім’я директора, ввто- 
біографію, документ про освіту, довідки з місця про
живання і про склад сім’ї, характеристику, медичну 
девілку. чотири фотокартки розміром 3X4 санти
метри.

Адреса училища: 317451, Кіровоградська область, 
Маловисиівський раїїон, с. Оникієве.

ДИРЕКЦІЯ.
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