
орган кіровоградського обкому аксму

Юнаки і дівчата Ні 
роЕоградщини, як і всі 
радянські люди, одно
стайно схвалюють і 
підтримують політику 
миру, яку проводять 
наша партія і Радян
ський уряд. Ставши на 
трудову вахту Тижня 
миру, вони примножу
ють свої успіхи 
ці. На зустрічах 
теренами війни, 
чагінцями всіх 
лінь,
проходять нині в 
дових колективах, 
ледь заявляє про 
прагнення неухильно
йти й надалі по шляху, 
осяяному немеркну
чим світлом ленінських 
ідей.
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ЦК ЛКСМ України на еєсь період зби
рання г.режаю оголосив ударну трудову 
вахту комсомольців і молоді.

Одними з перших в області єийшли в 
поле молоді жниварі Бобринецького 
району. Члени комсомольського штабу, 
що діє при райкомі комсомолу, роблять 
усе можливе для того, щоб упоратися з 
жнивами в найоптимальніші строки і без 
втрат. Цьому передувала старанна під
готовка: в комсомольських організаціях 
господарств заздалегідь виробили умо
ви соціалістичного змагання серед мо
лодих механізаторів, створили пости 
якості, склали графіки рейдів «Комсо
мольського прожеиторал. В ці дні, обго
ворюючи лист Центрального Комітету 
ЛКСМ України до комсомольців і моло
ді республіки у зв'язку з наступними 
жнивами 1979 року, кожен, хто братиме 
учаСТь у боротьбі за врожай четвертого 
року п’ятирічки, виявив глибоке розу
міння особистої відповідальності за до
ручену справу, дає слово докласти всіх 
зусиль для безумовного виконання взя
тих зобов’язань.

Щодень шириться фронт косовиці на 
полях області. В державні засіки засипа
но перші десятки тонн зерна нового вро
жаю. Ударна трудова вахта сільської мо
лоді набирає темпів. її девіз: у складних 
пегодвих умовах нинішнього року одер
жати максимально можливий валовий 
збір зерна та інших сільськогосподар
ських культур, заготовити достатню кіль
кість кормів для громадської худоби.

Вже перші дні жнив свідчать, що ус
пішно справляються з важливими зав
даннями там, де широко використову
ють дссвід минулорічної боротьби за 
врожай, де працюють за методом іпа- 
товців, де організували змагання ком
байнерів за найвищі намолоти. Все" це 
дає можливість з найвищою продуктив
ністю використовувати збиральну техні
ку і транспортні засоби, час.

Поспішаючи на збиранні врожаю, по
всякчас треба дбати про найвищу 
якість роботи. В цьому — особливість 
нинішніх жнив. Хліб буде в надійних ру
нах тоді, коли забезпечити необхідний 
рівень зрізу рослин, старанно провести 
герметизацію всіх вузлів збиральних 
агрегатів, жаток, де можливі втрати вро
жаю. а потім ще і ще раз перевірити їх 
у роботі.

Не допустити втрат урожаю допоможе 
й забезпечення безперервності жнивного 
конвейера. Тому на полях, токах, на 
транспортуванні зерна і хлібоприймаль
них пунктах робота повинна кипіти тіль
ки у. дві зміни. Активну й .конкретну до
помогу в цьому мають подати спеціаль
ні ударні бригади молодих робітників 
промисловості, учні профтехучилищ, сту
денти, школярі — всі. хто володіє меха
нізаторськими професіями.

Про збереження до зернини вироще
ного врожаю покликані повсякденно 
дбати активісти комсомолу, ідеологічні 
бійці області, які успішно донесли 
до свідомості кожного молодого хлібо
роба зміст постанови ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи 
по забезпеченню збирання врожаю, за
готівель сільськогосподарських продук
тів і кормів у 1979 році та успішне про
ведення зимівлі худоби в період 1979/80 
року». Вени сьогодні — на передньому 
краї боротьби за хліб ювілейного року 
комсомолу України.

Зібрати врожай швидко і без втрат — 
значить ділом довести свою політичну 
зрілість, своє вміння боротися за здійс
нення планів і накреслень партії і пере
магати. Таке завдання кожного молодо
го хлібороба, такий його патріотичний 
обов'язок.
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НИМИ днями спеціаль
на комісія працювала 

на Кіровоградському ор
дена Трудового Червоно
го Прапора першому ком
бінаті хлібопродуктів.
Думка її членів була од
ностайною: технічну базу 
підприємства прийняти з 
оцінкою «добре». А це 
значить, що ми вже сьо
годні готові приймати хліб 
нового врожаю. Чекаємо 
десятків тисяч тонн зерна 
з господарств Кірово
градського, Компаніїв- 

ського й Олександрівсько- 
го районів. Оскільки ми 
торік пустили в дію потуж
ну насіннєочисну стан
цію, нинішнього сезону 
головну увагу приділяємо 
заготівлі еєликої кіль
кості сортового насіння з 
перспективою на майбут
ні роки.

Комбінат готовий до 
приймання хліба. Та це не 
значить, що в міжсезоння 
ми обійшлися лише ре
монтом, дезинфакцією, 
фарбуванням складських 
приміщень, технологічно
го устаткування. Здійс
нювали також модерніза
цію потокових ліцій, авто

розвантажувачів. Нещо
давно здали в експлуата
цію новий авторозванта
жувач потужністю ЗО тонн. 
Старий скоро вийде з ре
монту. Кожен із них спро
можний за годину виван
тажити 100 тонн хліба. Ра
зом з тим будівельники 
комбінату ведуть рекон
струкцію складських при
міщень. Поглиблюють, бе
тонують їх, щоб розшири
ти корисні МІСТКОСТІ.

Напередодні інтенсив
ної роботи колективу ли
шається нерозв’язаною, 
як і в минулі роки, про
блема кадрів. Не раз ‘ від 

кадрових працівників ком-

бінатівського млина, цеху 
комбікормів доводи ТОСо 
чути про нестачу молодих, 
кваліфікованих спеціаліс
тів. Не йдуть вони до нас. 
Мабуть, тому, що вважа
ють об'єкти нашого ві
домства малоперспектив- 
ними, а спеціальність не- 
престижною. Тож хоча й 
працюватиме в гарячий 
час молодь у насінній ла
бораторії, в складі бух
галтерів та обліковціз, 
основну ставку ми вирі
шили зробити на ветера
нів, пенсіонерів, коїрі ма
ють певний досвід роботи 
на нашому, або спорідне
ному підприємстві. Пла
нуємо залучити 90 чоло
вік. А всього працювати
ме у нас близько трьох
сот.

Незважаючи на недолі
ки, про які я говорив, ко
лектив нашого комбінату 
настроєний на удаону 
працю. Всі чекають хліб
ного потоку.

В. СТЕПАНОЯ, 
заступник директора 
Кіровоградського ком
бінату хлібопродуктів 
М» 1.

«ЗЕЛЕНИМ ЖНИВАМ» — КОМСОМОЛЬСЬКУ ТУРБОТУ

ЗА ПЛАНОМ
На 77-гектарному полі 

колгоспу імені Петров- 
ського Кіровоградського 
району господарює мо
лодий тракторист Леонід 
Ьілик. Він заготовляє кор
ми для громадської ху-

доби. В першому відділ
ку, де працює Леонід, на
лічується 586 корів, 250 
телят. Щоб забезпечити 
їм ситу годівлю, треба 
нагромадити лише соко
витих кормів 7 тисяч тонн.

— /Леханізатори ста
раються, — каже керую
чий відділком І. X. Дєм- 
ченко. — Вже запасли 400 
тонн сінажу, зібрали 162 
тонни сіна. Заготселясмо 
й дикоростучі траеи, їх 
переробляємо на трав’я
не борошно.

А. ПЕТРЕНКО.

АЛЛО, ГОВОРИТЬ КОРПУНКТ?

ВЧАСНА ПІДМОГА
П'ята чверть, трудова, 

стала для /иайбутніх де
сятикласників Аджа/лської 
середньої школи № 1 
своєрідною серйозною 
контрольною роботою ---
виникла потреба з усією 
старанністю попрацювати

ни на 14 гектарах. І в саду 
попрацювали дружко — 
зібрали понад 4 тонни ви
шень.

Оссбл.иво відзначилися 
в роботі Валя Недостоєва, 
Таня Гордова, Галя Дени
сенко.

К. ЛЯШЕНКО, 
громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

в колгоспі імені Карла 
Маркса. 70 старшокласни
ків на чолі з ватажком 
учнівської виробничої 
бригади Віктором Бонда
ренком просапали куку
рудзу на 40, городні куль
тури на 20, цукрові буря-

ОІ

НА КРИЛАХ 
НАТХНЕННЯ
П’ятий день триває автопробіг Олек

сандрія — Голованіоськ, присвячений 
60-річчю комсомолу України. Він почав
ся мітингом на площі В. І. Леніна в 
Олександрії. До молодих шахтарів звер
нувся зі слоеом ветеран комсомолу Кі- 
ровоградщини П. В Сидяк. Зі святко
вою програмою виступила тут художня 
агітбригада «Вогник» Палацу культури 
Імені Жовтня кіровоградського заводу 
«Червона зірка».

Ввечері того ж дня учасників автопро
бігу зустрічали школярі, які відпочива
ють у піонерських таборах «Чайка» і 
«Дружба». Лектер Д. Тансьний прочитав 
лекцію «Славний шлях Ленінського ком
сомолу».

(Закінчення на 2-й стор.).

& ХУДОЖНЯ АГІТБРИГАДА «ВОГНИК» 
ПАЛАЦУ КУЛЬТУРІ) ІМЕНІ ЖОВТНЯ ЗА
ВОДУ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» (КЕРІВНИК 
Н. РИНИ(ОВ) В ГОСТЯХ У МОЛОДИХ ЗА
ЛІЗНИЧНИКІВ ЗНАМ’ЯНКИ.

ЗАРАДИ 
ЩАСТЯ 

ДІТЕЙ
По закінченні тершої зміни робітнини, 

інженерно-технічні працівники та служ
бовці Побузьного нікелевого заводу, 
мешканці селища прийшли на мітинг із 
транспарантами «Чистого неба всій пла
неті!», «Хай живе дружба між народа
ми!», «Політика партії — політика ми
ру!», «Нейтронній бомбі — ні!». В руках 
заводчан портрети керівників партії та 
уряду.

Почався мітинг. Голова ради завод
ської комісії сприяння Радянському 
фонду миру, учасник Великої Вітчизня
ної війни т. Нскрас заклинав усіх трудів
ників заводу з іще більшою енергією 
працювати заради зміцнення могутності 
нашої Батьківщини.

— Ми. учасники Великої Вітчизняної 
війни, єетерани праці, — сказае він, — 
закликаємо всіх робітників, інженерно- 
технічних працівників та службовців 
Побузького нікелевого заводу ₽ дні Тиж
ня миру, який нині триває, стати на тру
дову вахту і присвятити її Міжнародно
му року дитини, а свій одноденний заро
біток внести до Радянського фонду миру.

Цю пропозицію підтримав випалювач 
член обкому Компартії України Василь 
Олексійович Сердюк. Він. зокрема, під
креслив, що нолектив працюватиме з ще 
більшою енергією, під час трудової еах- 
іи миру зекономить близько двадцяти 
тонн палива. Працівники цеху вже пере
рахували значну суму коштів до Радян
ського фонду миру.

Учасники мітингу в Побужжі свого 
слова дотримують з честю. Про це свід
чать їхні повідомлення про трудові ус-

I. ЖИВАНІВСЬКИЙ.
Голованівський район.

16 тисяч кіловат-годин електроенергії 
зекономив з початку нинішнього року 
бригадир комсомольсько-молодіжної 
бригади Знам’ямського локомотивного 
депо кандидат у члени КПРС Микола 
Демчук. На його особистому рахунку— 
чеергь сотні проведених великовагових 
поїздів. Це один із кращих показників 
серед експлуатаційників депо.

В. НУЖНИИ, 
працівник зиам’якської мїсьнрайон- 
ної газети «Серп і молот».

Сумлінно виконує обов’язки бригади
ра комсомольсько-молодіжної бригади 
молодий комуніст Володимир Смагін. У 
цеху № 8 він одним з перших виконав 
свою особисту п’ятирічку. Рапортував 
про це в травні, нині працює вже в ра
хунок червня 1981 року.

Трудовий успіх закономірно прийшов 
до В Смагіна. Віч щозміни виконує нор
му на 170 і більше процентів. Якість 
продукції — відмінна.

І. КОСЕНКО, 
заступник секретаря комітс-у ком
сомолу Світповодс&ксгс заводу 
чистих металів імені 50-річчя С₽СР.

1

Найпомітнішого успіху серед молодих 
доярок Долнпського району добилася 
комсомолка з колгоспу імені Щорса Ва
лентина Чижоїиі. Вена віл кожної коро
ни своєї групи має вже по 2100 кілогра
мів молока.

Переглянувши попереднє зобов’язан
ня, Валентина вирішила нинішнього ро
ку від кожної з 20 закріплених за нею 
корів одержати щонайменше 4 тисячі кі- 
лої рамів продукції.

М. ФЕДОРОВ, 
громадський кореспондент «Моло
дого комунара».
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РЕД ВИРІШАЛЬНИМ ІСПИТОМ
11а початку року колектив комсомольсько-молодіжної тракторної бршадп А'-» З 

і-.олі ія ну імені Ілліча Гіовомнргородського району викликав на соціалістичне зма
гання комсомольсько-молодіжний колектив другої тракторної колгоспу «Жовіен;.». 
Газета «Молодий комунар* виступила арбітром цього змагання.

Сьогодні ми друкуємо черюву розповідь про наслідки трудового суперництва 
молодих механізаторів у першому півріччі.

ЦУКРОВІ буряки в кол
госпі «Жовіень» чи не 

найкращі в районі. На 
більшості площ листя пов
ністю закрило землю, 
грунт добре спушений, 
зовсім немає бур'янів. І 
кукурудзу, як запевняє 
агроном відділка Павло 
Матвійович Гііскун, уже 
врятували: виготовили ла
пи спеціальної форми і з 
їхньою допомогою під
горнули посіви. То заслуга 
комсомольсько - моло
діжної ланки Дмитра Ла- 
бунського, в яку, крім 
ланкового, входять Леонід 
Комаров, Павло і Люба 
Довгалі. Два міжрядних 
обробітки провели моло
ді кукурудзоводи, піджи
вили рослини мінераль
ними добривами. А тепер 
усі четверо готуються до 
збирання хліба.

Озиме поле чимале т- 
550 гектарів. А комбайнів 
усього два. Хто зна, чи 
одержать до початку 
жнив третього, як їм обі
цяло правління. Гому-то 
Микола Галета і Анаїилій 
Жижченко перебрали ко 
жен вузол зернозбираль
них машин, щоб надійни
ми були в роботі, адже 
один з комбайнів, СК-4, 
працюватиме вже оди
надцятий сезон. Та й осо
ромитись не хочеться, ко
ли перед початком жнив 
суперники по змаганню 

НА КРИЛАХ 
НАТХНЕННЯ

УЧАСНИК АВЇС-ПРОБІГУ ВЕТЕРАН КОМСОМОЛУ КІРО
ВОГРАД! ЦП Н И П. В. СИДЯК ВИСТУПАЄ ПЕРЕД 10НИМ1І 
ЛЕ1ШЩЯІУШ В ПІОНЕРСЬКОМУ ТАБОРІ.

приїдуть оглядати готов
ність техніки і власноруч
но ставити на машинах 
знак «Д-79» (така буі а 
взаємодомовленість).

А скільки клопоту з 
кормами у зв'язку з по
сухою... В їхньому відділ
ку понад 4000 голів мо
лодняка великої рогатої 
худоби. Щоб забезпечити 
його кормами, двадця
тьом поливальникам та ін
шим членам кормодобув
ної бригади випало багато 
роботи на 560 гектарах 
поливних земель. Можна 
сміливо сказати, що тіль
ки завдяки цим гектарам 
не переривається зелений 
конвейєр.

Невтомні в роботі по
ливальники Борис Юхимо
вич Чередниченко, два 
його сини—Віктор і Олек
сандр, комсомолець Ва
силь Гаман, ветеран меха
нізаторської гвардії Тро
хим Корнійович Кадо- 
мець, комуніст Станіслав 
Васильович Поліщук та 
інші. Понад дев’ятсот тонн 
сіна вже заскиртовано, не 
кажучи про те, скільки 
згодовано зеленої маси з 
початку дії зеленого кон
вейєра. 1а й нині вдень і 
□ ночі гудуть на кількох 
полях дощувальні уста
новки, незтомно чергує 
біля машин бригада ре
монтників.

А ЯКЩО підсумувати 
асе зроблене механі

заторами другої трактор
ної бригади колгоспу 
«Жовіень» із самого по
чатку весняних польових 
робіт, то вималюється та
ка картина. Сівбу ранніх 
зернових закінчили пер
шими серед п’яти трак
торних бригад господар
ства. Після перевірки схо
дів кукурудзозодам ко
лективу присудили пер
ше, а буряківникам — 
друге місце та премії; 
першого місця удостої
лись і за підготовку до 
роботи кормодобувної 
техніки. Жодного тракто
ра чи комбайна не від
правляли на капітальний 
ремонт — усі машини, за 
винятком окремих вузлів, 
полагодили своїми рука
ми. Загалом по бригаді 
вироблено близько 19 СОи 
гектарів умовної оранки— 
це близько 65 процентів 
річного завдання, зеко
номлено кілька центнерів 
паливно-мастильних ма
теріалів.
А ЯК справи у суперни- 
** ків по змаганню?

Милують око посіви со 
няшнику, кукурудзи, яч
меню. Ділянки чисті, до
глянуті. А ось цукрові бу
ряки тут значно гірші.

Бригадир Анатолій Со-' 
кур розповідає:

— Важкувато доведе-

(Закінчення.
Поч. на 1 и cTop.J.

Наступного дня учасни
ки автопробігу вирушили 
до Знам’янки. Молоді 
трудівники міста радо ві
тали гостей. Після зустрі
чі із залізничниками і за
водчанами, на якій висту
пили ветерани комсомо
лу, лектор та агітбригада, 
маршрут автопробігу про
ліг до спортивно-оздоров
чого табору «Світлячок».

26 червня в Кіровограді 
відбувся зліт передовиків 
виробництва Ленінського 
району. З привітанням до 
них звернулися учасники 
автопробігу, котрі вранці 

ться з дні збирання вро
жаю. Навантаження на 
комбайн — 350 гектарів 
ранніх зерпеких. Хоча 
жниварі у нас і досвідче
ні, все ж напруга буде ве
ликою. Та як би там не 
склалося, а хліб зберемо 
без втрат. ОрганізуслАо 
роботу у дві зміни, за 
іпатозським методом. Усі 
комуністи і комсомольці 
візьмуть участь у жнивах.

Справді, фронт робіт 
великий. Зараз могли б 
зорати звільнені від уро
жаю кормових культур 
площі, парові ділянки, (а 
вивезли добрива, а розки
дати нічим. У колгоспі 
свого гноєрозкидача не
має, райсільгосптехніка ж 
лише обіцяє... Трактори з 
плугами напоготові про
стоюють. Потім, після зби
рання врожаю, буде непе
реливки, не встигатимуть 
із графіком проведення 
оранки...

Виробіток на еталонний 
трактор у третій трактор
ній колгоспу імені Ілліча 
трохи нижчий. Це пояс
нюється тим, що і обсяг 
роботи у бригаді, і колек
тив її менші. До того ж 
обслуговують механізато
ри всього 170 корів. З ча
сом виробіток у них збіль
шиться за рахунок зби
рання пізніх культур, зяб
левої і глибокої оранки.

Та остаточні підсумки 
трудового суперництва 
буде підбито наприкінці 
року Тож нині обидва 
комсомольсько - моло
діжні, як уже говорилося, 
готуються до взаємопе
ревірки готовності до 
жнив, а при можливості 
прийдуть один одном/ т а 
поміч — є така умова а 
договорі про соціалістич
не змагання.

Р. МАРЧЕНКО, 
спецкор «Молодого 
комунара».

прибули а обласний центр. 
Для всіх, хто зібрався в 
залі Палацу культури іме
ні Жовтня, «Вогник» по
казів святкову програму. 
Учасники автопробігу ви
ступили перед працівни
ками універсального тор
говельного об'єднання, 
зустрілися з випускника
ми шкіл міста.

Далі маршрут учасників 
автопробігу пройде до 
хліборобів Новоукраін- 
ського району.

Б. РЕЗЧУН, 
заступник завідуючо
го відділом пропаган
ди і культурно-масо
вої роботи обкому 
комсомолу.

ШШ
МШРІ
|Х СЮ Д8АДЦИІЧ. У
’ вічній скорботі і пе- 

челі несуть ВОНИ КВІТИ до 
братської могили, в якій 
поховано білоруса, вірме
нина, росіянина, україн
ця. Матері шанують св т- 
лу пам ять загиблих. А 
десь там, у Молдавії, під 
Берліном і Прагою, на бе
регах Чорного моря і в 
лісах Брянщини, так са
мо шанобливо схиляють 
голови посивілі жінки над 
могилами їхніх чоловіків, 
які не повернулися з да
леких фронтових доріг.

Сьогодні в селах Підьи- 
сокому, Володимирівці і 
Розсохуватці Новоархан- 
гельського району жи
вуть сто двадцять мате
рів, на плечі яких ліг тя
гар війни, важких років 
відбудови народного гос
подарства, виховання ді
тей. У кожної з них було 
по двоє, четверо, шестеро 
синів і дочок...

Зал Підзисоцького Бу
динку культури виповнив
ся тишею. На столах, за 
якими сидять солдатські 
вдови, полум’яніють кві
ти, з гучномовця лине 
пісня у виконанні Людми
ли Зикіної про жінку-сол- 
датку. Вироблені темні ру
ки тягнуться з хусточкою 
до очей. Кожній листоно
ша приніс страшну звіст
ку — похоронку. Вони ні
мують за довгим столом, 
застеленим червоним об- 
русом.

Ось наче під тягарем 
важких обвуглених років 
схиляє посивілу голову 
Мелані я Андріївна Пла- 
хотна. Чоловік її пішов на 
фронт у березні 1944-го, а 
вже в новорічний вечір 
1945 року, на порозі Ве

КОНФЕРЕНЦІЯ,
МОЛОДИХ

УЧЕНИХ

-і
1Б

У Кіроіюі раді закінчила роботу п’ята наукова кон
ференція молодих учених з питань економіки праці. Во
на тривала три дні. В її роботі взяли участь наукові 
працівники філіалів і відділень науково-дОслідних ін- 
стигутів праці Державного комітету праці і соціальних 
и и тань.

Цс вже друга конференція, організована Нрицііпрон- 
сіж.'ім відділенням Українського філіалу (м. Кірово
град) ргзом з науково-дослідні;?.; іпсгіїіу том праці 
м. Москви.

Цього разу' в нашому обласному центрі зустрілися та 
обмінялися досвідом молоді науковці Алма-Атн, Аш
хабада, Владивостока, Ворошиловграда, Іркутська, 
Красноярська, Мінська, Москви та Одеси.

Основну увагу па конференції було приділено піп ли
ням підвищення продуктивності праці, поліпшення вико
ристання трудових ресурсів та умов праці, вдосконален
ня планування, організації та оплати праці.

Конференцію відкрив завідуючий відділом тр. ии-.цЖч 
ресурсів, кандидат економічних паук Л. М. Данилов 
(м. Москва). Він спинився па основних скоаомічнпх і 
соціальних завданнях, поставлених Комуністичною пар
тією перед радянським народом, на питаннях, що вима
гають розв'язання в пайкоротиінй строк, на важливих 
проблемах економіки праці.

Учасники конференції заслухали 19 наукових допові
дей і повідомлень. Великий інтерес викликали пропози
ції молоди?; науковців А. Го.тозченка і Г. Мікушнш» 
щодо скорочення пекваліфіковапої і мадокваліфікова- 
ІЮ1 ручної праціца підприємствах міста Кіровограда; 
А. Артакова, О. 1 аяіскарової, ІО. Мазура — щодо вдо
сконалення управління підрозділів підприємств і ефек
тивності використання інженерних кадрів (міста- Таш
кент. Іркутськ, Владивосток); Л. Малпшевої. Г. Кошс- 
лєвої, М. Рої ару, С. Береіиева, Д. Ельпсровнч — щодо 
раціонального використання трудових ресурсів на під- 
приемегвах. у доекона.іеппя матеріального 'стимулюван
ня, управління трудовою дисципліною (міста: Одес.Г^ 
Ворошиловград, Алма-Ата, Мінськ).

Підпиваючи підсумки конференції, кандидат еконо
мічних паук Л. М. Данилов рідзиачив високий профе
сійніш рівень більшості виступів, практичну їх спрямо
ваність і актуальність. Матеріали конференції буде 
опубліковано у спеціальному збірнику.

А. ШАЦ, 
голоаа ради молодих учених Придніпровського 
Відділення Українського філіалу НД1 праці, кан
дидат економічних наук.

ликої Перемоги, загин« 
смертю хоробрих.

Меланін АндРіївяа аихг*. 
вала шестеро дітей

Поруь неї нервово пере- 
бирає вузлуватими Па«2 
цями нінщ хустки Ганна 
Григорівна Гончар, » 
ловік із старшим сим, 
Іваном дійшов до самоТ. 
фашистського літ за _
Берліна. І там у тра , 
переможного сорок п ятого 
обірвалися житгя воїна 
хлібороба з України. Звова 
виховала і випестила чет
веро дп ей.

Затуманеним поглядом 
дметься поперед себе 
Ганна Климівна Хоренжа. 
Вона овдовіла в перші дні 
війни. Виростили трьох 
дітей.

її сусідка Євдокія Ян в- 
на Паронінна — вдооа. що 
виховала п’ятеро дітей.

До Меланії Андріївни 
підходять дочки Ірина і 
Ганна, котрі мешкають у 
Тарасівці, трудяться а 
колгоспі імені Ьудьонногэ. 
Сини Петро і Василь пра
цюють на молочнотовар
ній фермі. Дочка Ольга а 
колгоспі «Дружба» виро
щує цукрові буряки.

І ось зони зсі разом 
обступають тісним колом 
свою єдину, найріднішу 
матір. Обнімають. Ці
лують.

Зал вибухає теплими 
оплесками.

Схвильовано лунає го
лос Ольги:

— Дорога мамо! Беги
не вам спасибі за ваш ма
теринський подвиг. За ге, 
що ви своїми добрими \ 
мудрими руками вироби 
тили і вивели нас у люди. 
Бажаємо вам довгих ро
ків життя і міцного-м.ц- 
ного здоров’я!

Ні, це б/ла не просто 
зустріч з удовами загиб
лих фронтовиків. На цьо
му вечорі було оголоше
но спеціальну постанову, 
яку ухвалило правління 
колгоспу «Дружба». В ній 
говорилося, що віднині 
всім удовам, чолові си 
яких не вернулися з 
фронту, колгосп доплачу
ватиме щомісяця до пен
сії по 10 карбованців.

Цей вечір — іще одне 
чудова ілюстрація до на
шого радянського сього
дення.

І. НАЗАРА7ІИ.
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ПРИРОДА ІТИ

ДАРУЮТЬ 
НІСІУ КРАСУ

Поруч обласного теле- 
радіоцентру розмістило
ся Кіровоградське міське 
ремонтно-будівельне уп
равління зеленого будів
ництва. Звідси в усіх на
прямах «розходяться» 
Квіти, дерева, кущі, котрі 
прикрашають наше степо
ве місто. Робітники діль
ниці обслуговують Ленін
ський район Кіровограда. 
Головне для нас — вчас
но засіяти й засадити газо
ни і квітники, а потім 
дбайливо їх доглядати. 
Зазначу, що для того, щоб 
квіти радували красою і 
свіжістю, лише на один 
гектар слід витратити 800 
трнн води. Для цього за- 

, стосовуємо свої поли
вальні машини, а також 
користуємось послугами 
міського шляхово-експлу
атаційного управління.

Прикрашати місто цієї 
весни почали з центру ву
лиць Леніна, Шевченкз, 
площі С. М. Кірова. В пар
ку імені 8. І. Леніна, на
приклад, по периметру 
висадили 760 дерев. У їх
ньому числі пірамідальні 
тополі, зелені ясени, ши
роколисті клени, липи. На 
Бобринецькому шосе ЦЬО
ГО року також появилося 
понад 100 пірамідальних 
тополь. Поповнили ясе-

нами, каштанами, гороби
ною Олександрійський 
сквер. Нові квітники чині 
зайняли площу 6 тисяч 
квадратних метрів. При 
цьому використовуємо в 
основному власні мате
ріали. Але в пригоді ста
ють розсадники з інших 
міст. Зокрема, тісні зв’яз
ки підтримуємо з київ
ськими колегами. Сріб
лясту ж ялину, котра кра
сується в центрі міста, 
привезли з Донецької об
ласті.

Незважаючи на те, що 
нинішнього року дуже по
сушливі весна і літо, ми 
все не перевиконали план 
прибутків на 14 тисяч кар
бованців. За всім цим сто
ять люди, їхня праця. Ска
жімо, Марія Хрисанфівьа 
Бондаренко прийшла в 
управління 1 6-річною дів
чиною і трудиться успіш
но. Раїса Іванівна Поляко
ва торік вийшла на пен
сію, але улюбленої робо
ти не полишає. її ділянка 
— площа С. М. Кірова. 
Тут усе робиться невтом
ними, спритними руками 
Полякової. В числі пере
довиків — Надія Володи
мирівна Босонченко, Раїса 
Андріївна Авксентьєва, 
комсомольці Сергій Ар
теменко, Віра Скрипник, 
секретар комсомольської 
організації управління На
дія Заєць... Усі вони зако
хані в красу і дарують її 
кіровоградцям та гостям 
міста.

В. КОРНІЄНКО, 
виконроб.

Світлана ГРИІСРАЩЕНКО — майбутній будівель
ник. У ці дні вона, учениця третього курсу Кірово 
градського будівельного технікуму, з успіхом пра
цює на спорудженні житлового будинку в районі ву
лиці Пацаєві. Світлана проходить виробничу практи
ку в хорошій бркгаді, очолюваній Раїсою Андріївною 
Лизенковою.

Фото О. ПЛУЖНИКА.

ЗА ЩО
БОРОЛИСЯ-
ЗБУЛОСЯ

Шановна редакціє!
Я прочитала в газеті 

«Молодий комунар» роз
повідь Миколи Стояна 
«Помилка дядька Гере
на», в якій ідеться про 
діяльність 1 Іанчіиської 
комсомольської організа
ції в роки першої п'яти
річки.

Зворушена тим, то нас, 
комсомольців 20—30-х ро
ків, згадують.

Хочу сказати кілька 
слів про незабутнє моєї 
юності. Була тоді я гі’ЛО 
Настею Чабаненко, яро 
котру згадує автор. 1 ось 
уже майже 50 років я 
дружина того самою Да
нила МИРГОРОДСЬКОГО, іііО 
був у ті часи комсомоль
ським секретарем.

Пас було всього вісім
надцять комсомольців у 
селі. Працювали дні і но
чі. Під керівництвом парі- 
оргапізації виконували 
завдання партії та уряду. 
Організовували колгоспи. 
Важко було. Більшість се
лян охоче вступала в кол-

госіїн, а серед часі шш до і 
водилось вести роз’ясню- . 
ральну роботу, агіїувагц і 
їх. Працювали по .нікім <.а- ; 
ції ііеиисьмеїіпцсті. Ми, ■ 
КОМСОМОЛЬЦІ, ПОХОДИЛИ 3 ' 
бідноти. Мало було серед 
нас осиічеиих, більшість— 
неписьменні аби мало 
письменні. Перед нами . 
стояло завдання — вчигн- 1 
ся. Ми вчились І ВЧИЛИ ІН
ШИХ людей, створили дра- • 
маточний і хорошій гурт
ки, оркестр, у яких брало 
участі, багато молоді.

Комсомольська органі
зація з кожним роком 
зрисіала й міцніла, вона 
брала активну участь у 
хлібозаготівлях, комсо
мольці працювали па кол
госпних лапах, у стайнях, 
майстернях. Скрізь були 
ми першими: на роботі і в 
громадських ділах. Нам 
часто загрожувала небез
пека, вороги залякувало 
нас, та ми посилювали 
пильність, тісніше згурто
вувались і ще активніше 
боролися з куркулями і 
спекулянтами.

Ми. ианчівські комсо
мольці, пишаємось тим, 
що внесли свій вклад у 
побудову соціалізму, що 
недаремно працювали, не
досипали ночей. За що 
боролись, 40(0 хотіли, н 
що вірили — збулося.

Н. МИРГОРОДСЬКА.

В ГОСТЯХ У ляльок
Кіровоградський обласний театр ляльок почав гаст

рольне літо. Дзі групи театру виступають перед юнили 
глядачами Миколаївської і нашої областей. Зони підго
тували вистави «Викрадена п’ятірка» за п’єсою В. ор
лова та С. Когана, «Чаклун і Фея» за п'ссо-о В. Рабадана.

Під час літніх нанікул гртисти побувають у піонер
ських таборах, санаторіях, дитячих садках, виступати- 

^муть на літніх майданчиках при школах, у домоуправлін- 
і^яйх Кіровограда і області. Для малюиіз, що лишились у 

місті, в приміщенні театру ляльок у вихідні дні йтимуть 
вистави «Гусеня», «Ведмедикові шишки», «Хитрий їжа
чок», «По щучому велінню», «Чаклун і Фея», «Івасик-Те 
лесим» та інші.

3. ТАТАРОВА, 
педагог-організатор виховної роботи тезтру.

УВАГА!
ВУЛИЦЯ!

Розімлілими від червневої спеки 
вулицями мчить машина «швидкої 
допомоги*. Хутчіш! У небезпеці ди
тина!

20 червня Оленка К.. учениця дру
гого класу однієї з кіровоградських 
шкіл, увесь день гралася зі своїми 
подружками на дитячому майдинчи- 
ку при школі. Вона ледве дочекала
ся юдинії, коли мала їхати з вулиці 
КС'Ліоспної аж у центр міста на зу
стріч з мамою, яка чекала її на зу
пинці. щоб разом піти до магазину 
«Дитячий світ».

Оленііа хотіла встигнути до авто
буса, що так рідко ходить і завжди 
такий переповившій. Вона вибігла 
на дорогу... Зарипіли гальма вели
кої вантажної машини, та було 
пізно.

А десь у центрі міста дівчинку че
кала мама. Вона лише через дві го-

дини довідалася, що Олскка з тяж
кою черепно-мозковою травмою в 
лікарні.

Хто винен у ЦІЙ трагедії — водії! 
меіннни ГЛЗ-53, дівчинка чи. може, 
мама? Поки що не ясно. Та нещасно 
можна було б запобігти, якби Опён
ка добре знала, де можна переходи
ти дорогі’, а де не можна, якби її ма
ма, знаючи, що дочка погано засвої
ла правила дорожньою руху, сама 
поїхала за не.-о, якби...

Па жаль. І діти, і батьки забува
ють про небезпеку, яку таять у собі 
вулиці з пожвавленим транспорт
ним рухом.

Проведено невеличкий експери
мент. Неподалік дитячого садка до
рогу перебігає білявий хлопчик Зу
пиняємо Ного:

— Постривай, будь ■ ласка. Чи 
знаєш ти, що в цьому місці немає 
переходу?

Хлопчик здивовано кліпає о іспи
тами:

— Як — немає? Ми з тагком що
дня тут переходимо, КОЛИ він мене 
в дитсадок веде!

Чи думає той батько, який щодня 
поріШ}'Є правила дорожньої безпе
ки на очах у дитини, що його єни 
завтра теж порушуватиме їх і тим 
самим ставитиме під загрозу своє

життя? і сьогодні нехай кожний за
мислиться над цім. <іи зивжди ши 
рі бить зауваження дітям, котрі 
іреються на придорожній частиш 
вулиці, котрі перебігають дорогу на 
чі рвоне сеггло світлофора. Дужи 
важливо пояснити дітям, що авто
бус, тролейбус, автомашину можна 
обходити тільки ззаду. Бо, якщо до
рослі зневажатимуть ці елементарні 
правила пішохода, то діти теж ста
витимуться до них, як до зайвих на
станов. У цьому криється неабияка 
заіроза. Адже , тільки нинішнього 
року в нашому місті зареєстровано 
8 дорожи ьо-транспортних аварій, 
під час яких потерпіли діти. В ре
зультаті цих аварій одна дитина зи- 
п-нула, сімох у тяжкому стані до
ставлено в лікарні.

Толе ми, працівники доржаитоиі- 
сиекції, : звертаємось до всіх бать
ків, учителів і просто пішоходів, да
вайте уважніше ставитись до про
паганди і вивчення правил дорож
нюю руху, це допоможе запобігі<1 
нещасним випадкам на вулицях на
шого міста.

в. солозиов, 
старший держазтоінгпенгор 
міського відділу ДДІ.

Г-ЗГ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

ЯК ВІДОМО, футбол по
вертається на Спарта

кіаду України і Спартакіа
ду народів СРСР після 
23-рІчної перерви. Тож до 
нього прикута увага 5ага
тьох любителів сперту. Ни- 

мало хто пам'ятає, т.н 
“«горталися події минуло
го, як проходили найпо
пулярніші футбольні зма
гання. Тому зробимо неве- 
лйкий екскурс у минуле.

1956 рік — рік першої 
Спартакіади народів СРСР. 
Мільйони радянських юна
ків і дівчат узаїк-і участь 
у змаганнях різного ран
гу: районних і мі ’.ь.ких, сб- 
ласних, респ/блінансьних 
і всесоюзних. Фінальний 
турнір І Спартакіади на
родів СРСР з футболу за
кінчився пере.лої ою збір
ної Москви. Друге й третє 
місця посіли футболісти 
Грузії та України.

А футбольний турнір 
Спартакіади України, що 
передував всесоюзним 
Змаганням, проходив у се_ 
ми зоиах. Потім у Києві

ЦЕЙ НЕЖДАНЕН ДУЕЛЬ
ДО ПІДСУМКІВ ФІНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО ТУРНІРУ VII СПАРТАКІАДИ УРСР

було розіграно фінальний 
етап, у якому зустрілися 
переможці зон — команди 
Ворошиловградської, Оде
ської. Закарпатської, За
порізької, Кіровоградської 
і Сумської областей. Ор
ганізаторами турніру були 
футболісти Києва, які пе
ремогли у своїй зоні.

Краще за інших висту
пала збірна команда Оде
щини. У вирішальному 
матчі вона виграла у Фут
болістів Запорізької облас
ті (3:1) і завоювала звання 
чемпіона спартакіади.
Друге й третє призові МІС
ЦЯ вибороли команди За
порізької і Ворошилов
градської областей. Фут
болісти Кіровоградщини 
посіли четверте місце.

У програмі II Спартакіа
ди народів СРСР. а вшпо- 
оідно й Спартакіади У. С 
як і наступних форумів 
цього рангу, футболу не 
було.

І ось тепер, через 23 ро
ни, футбол знову А’сгаа 
спартакіадну 
Цього разу за 
VII Спартакіади 
боролося шість 
ців зон: команди 
сьиої, Львівської,

Є РЕКОРД!
У Донецьку, нз стадіоні товариства 

^Локомотив», проходять фінальні зма- 
. гзішд з легкої атлетики за програмою 
’ УП літньої Спартакіади УРСР. У них

“V дістзз 
прописку, 
нагороди 
України 

перемож- 
Полтаз- 

, Яірово-

градсьної, Ровенської, Ми
колаївської і Дніпропет
ровської областей. Фіналь
ні зустрічі цими днями 
пройшли з Кривому Розі.

Сталося так, що в пер
шому ж матчі календар 
звів кіровоградців зі збір
ною Дніпропетровщини, 
складеної з найсильніших 
гравців провідних команд 
другої ліги — нікополь
ського «Колоса» і криво
різького «Кривбасу». Кі
ровоградська ж «Зірка» 
(вона захищала спортивну 
честь області), як на гріх, 
вийшла на поле в ослаб
леному складі. Кращий 
бомбардир команди Воло
димир Богданов виявився 
далеко не кращим футбо
лістом, і його напередодні 
фінального турніру звіль
нили з команди, В серед
ній лінії не було Андрія 
Карп’юна, а в захисті на 
початну гри було травмо
вано Вінтора Мунтяна, його 
замінно Олександр Сми- 
ченко, який іще не попра
вився після хвороби.

Одначе це не збентежи
ло кіровоградців. У пер
шому таймі вони перева
жали суперників і віднри-

ли рахунок (Вадим Євту- 
шенко). 1а помилка воро
таря Валерія Музичука 
дала змогу дніпропетров- 
цям установити рівновагу. 
На початку другого тайму 
Музичун необережно 
лишив свої ворота, 
обійшлося ще одним 
лом. Така невпевнена 
голкіпера негативно 
значилась на діях інших 
гравців, вони нервували, 
частіше звичайного поми
лялися і програли із за
гальним рахунком 1:5.

У цей зко день ровенча
ни завдали поразки льві
в'янам (5:0). а матч між 
миколаївцями і полтавча
нами закінчився внічию— 
1:1. За підсумками двох 
турів стало відомо, що 
найбільш вірогідними пре
тендентами на звання чем
піона спартакіади с дні- 
прогіетровці і ровенчани. 
Перші виграли у микола
ївців (2:0). другі — у пол
тавчан (2:1). Кіровоградці 
займали третю сходинку 
турнірної таблиці, взявши 
гору над львів'янами 
(2:1).

Наступні два тури, 
проходили після дня

за- 
що 
го- 

гра 
(ІО-

бевуть участь предсіавшіки «королеви» 
спорту 3 усік областей республіки і міс- 

1аПершпмп о бороті бу чХа
ки. Щасливим виявився ста.Я'О' М'ста 
гірників для нашою земл к<, < І
спорту СРСР'Леоніда Л?в^’каГ{і[. 
гард»), У потрійному стриб<> м “а 
зав результат 16 метрів о»

починку, принесли такі 
[ >сзультат и: 1 іолтавс ьки 
область — Львівська—7:1, 
Кірово* раде ьки — Микола
ївська — 2:2, Дніпропет
ровська — Ровенсі.ка — 
3:1, Миколаївська — Г’о 
вепська — 2:5. Дніпропет
ровська — Львівська — 3:0, 
Кіровоградська — Полтав
ська — 0:1. Остання зуст
річ була для кіровоград
ців дуже важливою. 11|чі 
перемозі ПОНІ! могли пре
тендувати навіть на друїе 
місце, а так — зосталася 
боротьба лише за четвер
те — п'яте.

Л втім, перед останнім 
туром ТІ.'ІІКИ львів'яни 
могли почувати себе «єно 
кінно». Навіть перемени 
над миколаївцями не зсу
вали їх з останнього міс
ця. Та перемоги по було— 
нічия (0:0). Цс виявилось 
на руку кіровоградцям, бо 
нічия з ровенчанамн (3.3) 
забезпечила їм четверте 
місце. Лідери ж турніру — 
дніпрове трозці — 3 ра 
хуиком 2:1 обіграли пол
тавчан і завоювали зван
ня чемпіонів спартакіади

Ось який иигляд має ос
таточна таблиця турніру:

1 В н п М О
Дніпропетровська 5 5 0 0 15— 3 10
Г’овію 5 3 1 1 10— 0 7
Полтава п 2 1 2 11— 6 5
Кірової рад 5 1 2 2 8—12 4
Миколаїв 5 О 3 2 5—10 • 3
Львів 5 V 1 4 2—17 1

Отже, у фінальних зма- РИННІ були залишитиі по
гакнях VII Спартакіади 
УРСР кіровоградські фут
болісти виступили краще 
від представників інших 
видій спорт/ в командно
му заліку і завоювали для 
області 82 залікові очка.

Звертає на себе увагу й 
така обставина. Команда 
Кіросоградщини — єдина 
на Україні, що брала 
участь у двох спартакіад
них фіналах — 1956 року 
І нині. І, як 23 роки тому, 
посіла четверте місце о 
республіці.

Звичайно, моїго бути 
краще. Кіровоградці по

заду себе роаенчан і пол
тавчан. Адже «Авангард» і 
«Колос», які зиступали за 
свої області у фінальному 
турнірі спартакіади, ма
ють пасивний загальний 
результат у зустрічах з 
кіровоградською «Зіркою» 
за час спільного перебу 
вання п другій лізі.

Але футбол с футболом. 
І якби □ ньому все відбу
валося за завчасно скла
деним графіком, він втра
тив би всю свою красу.

М. ОРЛЮК.

і завоював бронзову медаль. Це — но
вий рекорд Кіровоі'радщини. Попереднє 
своє досягнення Леонід поліпші-в на ЗО 
сантиметрів. Ного товариш по команді 
кандидат у майстри спорту робітник Кі
ровоградського заводу радіовиробів 
Сергій Акимов штовхну» ядро на 17 
метрів 91 сантиметр. Йому дісталася 
сьома сходинка.

Чоловіки принесли нашій області в 
спартакіадний залік 42 очка.

Па черзі — старій жінок.
В. ШДБДЯІН.

сюадаяяимі іл—ж'-іли^

Редактор :
м. УСПАЛЕНКО. 1
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КІРОВОГРАДСЬКЕ
СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 8

НАБИРАЄ УЧНІВ

на спеціальності: машиніст автокра- 
на, маляр-ш-іукатур, столяр-будівель« 
ник, слюсар-сантехнік-газозварпих, елек
тромонтажник освітлювальних і силових 
мереж га електрообладнання, лицюваль

ник-плитковпк. монтажник залізобетон
них і кам яинх конструкцій, електро
зварник.

Приймають юнаків і дівчат, які мають 
восьмирічну освіту.

Строк навчання — 3 роки.
Після закінчення учні набувають се

редньої освіти і спеціальності. Учнів за
безпечують гуртожитком, парадним та 
робочим одягом, триразовим харчуван
ням. Під час виробничої практики вони 
одержують половину зароблених гро
шей.

Час навчання в училищі зараховують 
до трудового стажу.

Училище має иовозбудований, добре 
обладнаний комплекс. В училищі пра
цюють гуртки технічної творчості, ху
дожньої самодіяльності і спортивні 
секції.

Випускники—відмінники навчання ма
ють право вступати до вищих га серед
ніх навчальних закладів па пільгових 
умовах, а також можуть бути направ
лені у вищі навчальні заклади профе
сійно-технічної освіти, де навчання про
голиться на повному державному забез
печенії і. и» .• л 4 ~

Юнаки до закінчення училища та на 
рік після закінчення дістають від-

строчку від призову до лав Радянської 
Армії. і

Вступники подають особисто або над
силають поштою заяву із зазначенням 
вибраної професії, автобіографію, харак
теристику. свідоцтво про народження 
або паспорт (подають особисто), довід
ки з місця проживання і а про склад 
сім’ї, медичну довідку (форма № 286), . 
8 фотокарток (ЗХ^І см).

Початок занять з І вересня.
Адреса училища: 316017, м. Кірово- • 

град, вул. Волкова, 15. їхати тролейбу- 1 
сами №№ І, 3, 4 до зупинки «Обласна 
лікарня». Телефони: 3-15-32 і 3-34-53.

ДИРЕКЦІЯ,

НА 1379—1980 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПРИЙМАЄ КУРСАНТІВ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

ПРИЙМАЄ УЧНІВ

КУШІ 
піти 
вчитися

; KIFOBOI РАДСЬКЕ ВИЩЕ ЛЬОТНЕ УЧИЛИЩЕ 
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ (КВЛУ ЦА)

КІРОВОГРАДСЬКЕ 
ТЕХНІЧНЕ
УЧИЛИЩЕ № 6

ПРИЙМАЄ УЧНІВ

НА 1979—1980
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПОЗА КОНКУРСОМ
Кіровоградськс виробниче об'єднання 

молочної промисловості має моїклниість 
рекомендувати учнів, робітників під
приємств і звільнених у запас воїнів для 
вступу до Білоцерківського, Вінницько
го, Калузького, Ленінградського. Пол
тавського. Росошанського. Харківського 
технікумів м'ясної і молочної промиспо- 
пості. Звенигородської і Львівської спец
шкіл майстрів.

Технікуми і школи готують техніків-

технологів, кваліфікованих спеціалістів 
для підприємств молочної промисловості.----- -----.. се_ 

на 
мі-

Строки навчання: на базі неповної 
редш-ої освіти — 3 роки і 6 місяців, 
базі середньої освіти — 2 роки і 6 
сяців.

Звертатись по довідки та?подавати ... 
кументн у відділи кадрів усіх маелссир- 
заводів області і в Кіровоградське ви
робниче об’єднання молочної промисло
вості (м. Кірово, рад, вул. Дзержпнського, 
84/37. Гелс-фон 2-12-33).

Осіб, направлених об'єднанням, зара
ховують поза конкурсом.

ДИРЕКЦІЯ.

до-

слюсар • інструменталь
ним.

слюсар-ск педальний, 
слюсар-ремонтнин, 
столяр, 
електрозварник, 
електромонтер промис

лового устаткування.
Запрошують на навчан

ня юнаків і дівчат, що 
мають освіту за 10 класів.

Строк навчання — 10 
.місяців, для звільнених у 
запас із лав Збройщіх 
Сил — 7.5 місяця. Стипен
дія — 80 крб.

Початок занять з 1 ве
ресня 1979 р. і 15 січня 
1980 р.

Адреса училища: 316050, 
Кіровоград, вул. Декаб
ристів, 26. Тел. 2-50-20.

КІРОВОГРАДСЬКИ Й ІНСТИТУТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

ПРИЙМАЄ СТУДЕНТІВ
НА 1979—1980 НАВЧАЛЬНИЙ

НА ФАКУЛЬТЕТИ: з 20
РІК

Вступники подшоть за
яву па ім’я ректора із за
значенням вибраної спеці
альності (на бланку інсти
туту), документ про еереж» 
то освіту в оригінапЧ 
(атестат або диплом із*" 
вкладкою), випнену з тру
дової (колгоспної) книжки 
(ті, що працюють), медич
ну довідку (форма № 286), 
шість фотокарток розмі
ром 3x4 см (без головного 
убору) з ріжком знизу 
справа, характеристику 
для вступу до вузу, підпи
сану керівпик'ом підприєм
ства (школи. установи), 
секретарем партійної або 
комсомольської організа
ції. Харнктернстяна по
винна бути завірена печат
кою.

Прибувши до інституту, 
вступник особисто подає 
паспорт (або довідку із 
сільради), військовий кви
ток (військовозобов’язані), 
приписне свідоцтво (при
зовники).

Особи, що вступають до 
вузу па навчання з відри
вом від виробництва, в на
ступні ■ ніс.ті закінчення 
середнього закладу роки, 
як правило, повніші мати 
етапе практичної роботи 
не менше 6 місяців за ко
жен рік. коли не вчилися.

ІІа час екзаменів вступ 
виків на денні факульте
ти забезпечують гурто
житком. Зараховані їій 
денні факультети одер- 
жують стипендію па зіг 
тильних піде гавах. їм на
дають гуртожиток.

Приймальна комісія пра
цює з 9 ПО 19 годину що
дня (крім ш ділі) в кімнаті 
№ 1(;0. Телефон .’9-64 64.

денні факультети — 
червня по 31 липня.

Вступні екзамени: 
денних факультетах — з 1 
но 20 серпня, на вечір
ньому іі загіїльпотехнічно- 
му факультетах — двома 
потоками: перший потік — 
з 18 но ЗО червня, дру
гий -- Із 7 по 18 серпня.

ІІа всі спеціальності ден
них факультетів, вечір
нього й загальнотехпічно- 
го факультетів по групах 
спеціальностей — енерге
тика. машинобудування і 
приладобудування, радіо
техніка. будівництво, тран
спорт. економіка зазначе
них груп спеціальностей — 
вступники складають ек
замени з математики (пи
сьмово й усно), фізики 
(усно), української мови і 
літератури або російської 
мови і літератури (пись
мово).

Особи, які закінчили се
редню школу із золотою 
чи срібною медаллю, тех
нікум чи середнє проф
техучилище з відзнакою, 
складають один екзамен — 
з математики (усно), 
одержанні в!дміппої 
ки інших екзаменів 
не складають.

На інші групи спеціаль
ностей .чагальнотехнічпого 
факультету (технологія 
продовольчих товарів, тех
нологія товарів широкого 
вжитку, економіка зазна
чених груп спеціальнос
те!!) екзамени з хімії (ус
но). математики (усно), фі
зики (усно), української 
мови і літератури або ро
сійської мови і літератури 
(письмово).

Особи, які закінчили се
редню школу із пологою 
чи срібною медаллю, тех
нікум чи середнє проф
техучилище з відзнакою, 
складають один екзамен — 
з хімії (усно). При одер
жанні ВІДМІННОЇ ОІІІНКИ ін
ших екзаменів вони 
складають.

пасільськогосподарського 
машинобудування (денна 
форма навчання) зі спеці
альностями: сільської ос-
поДарські машини, ея.тк- 
грог.рстачання п рюм поло
вих підприємств. ' міст і 
сільського господарств:!, 
автоматизація 
іосподарськоїо 
ннцтва;

механіко - машинобудів
ний (денна форма навчан
ня) зі спеціальностями: 
тех 11 о л о гі я маш и і іобуду- 
ваші.ч, металор! цільні вер
стати іі інструменти;

ремонтно - технологічний 
(денна форма навчання) зі 
спеціа.ч ьностя ми: с і я і.сько- 
господарські машини (спе
ціалізація): організація і 
технологія ремонту ма
шин). машини і технологія 
обробки металів тисцом;

ціляхових та будівель
них машин і устаткування 
(денна форма навчання) зі 
с п е ці а л ь нос тям и: шлях г, в і 
іі будівельні машині: та 
устаткування, машини і 
технологія ливарного ви
робництва;

вечірній (для мешканців 
м. Кіровограда зі спеці
альностями: сільськогос
подарські машини, органі
зація І ТеХНОЛОГІЯ ремочту 
машин), технолоіія маши
нобудування, . мег.ілзрі- 
зальїії верстати іі інстру
менти, машини і техноло
гія обробки металів тис
ком, шляхові й будівельні 
машини та устаткування, 
електропостачання ” про
мисловця підприємств, 
міст і сільського 
дарства, машини і 
лог'я ливарного ; 
ннцтва;

загальнотехнічний (для 
осіб, які проживають у Кі
ровоградській області. 'На
вчаються за заочною си
стемою на си<'.іальностях: 
технологія машииобуду - 
вання, металорізальні вер
стати та устаткування, 
сільськогосподарські .ма
шини, машини і техноло
гія обробки металів тис
ком, шляхові та будівель
ні машини, машини І тех
нологія ливарного вироб
ництва, теплові електрич
ні станції,-автомобілі та 
автомобільне Господар
ство, електричні машини, 
електричні системи І ме
режі. електроізоляційна й 
кабельна техніка, автома
тні.а і телемеханіка, радіо
техніка. промислове Іі ци
вільне будівництво, тех
нологія цукрових речо
вин. трикотажне вироб
ництво. зберігання і тех
нологія переробки зерна, 
економіка та організація 
снеріетики, економіка та 
організація машинобудів
ної нромислопобті. техно
логія товарів широкого 
вжитку, економіка та ор
ганізація обробки деревн
ий І целюлозно-паперової 
промисловості.

Навуапня па ЗТФ є пер
шим етапом навчання па 
перших трьох курсах. 
Після закінчення ЗТФ сту
дентів переводять у спе
ціальні інститути на дру
гий стан заочного 
вчапня.

Приймання залп: на ве
чірній і загЛльно-техіїІч- 
пий факультети — з 
квітня но 31 липня.

сільсько- 
вирсб-

Нрп
ОІІПІ-
ВОІІИ

РЕКТОРАТ.

на-

ДИРЕКЦІЯ.

НА ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛ 
НА БАЗІ 10 КЛАСІВ.

в авіа-
— 4 ро-

КВЛУ ЦЛ готує іпжеверів-иілотів для роботи 
Підприємствах цивільної авіації. Строк навчання 
ми і 2 місяці.

До училища приймають шляхом конкурсного 
громадян СРСР чоловічої стяті віком

КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
ТЕХНІКУМ

КРНВОРІЗЬКНЙ 
ГІРНИЧО- 
ЕКОНОМІЧНИЙ 
ТЕХНІКУМ

гос.чо- 
техно- 
вироб-

НА 1979—1980
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

і «5», на спеці- 
« Кував ьнс-штам- 
виробництво», 
подавати по 26

і інституту:
м. Мірсвоград-17, 

, 70-а,
сільськогоспо-

> машинобуду-

■

ДИРЕКЦІЯ.

м. Кіровоград,

вул. Луначарського, 36.

Обсяг 0,5 друк.-ари.ВИ 34204. Індекс 01197. Тираж 56 500

316050, МСП,

____ ___ ____________  , ___ _  . підбору 
громадян СРСР чоловічої стнгі віком до 22 років (на 
1 вересня ц. і>.). що мають закінчену середню орвіту, 
придатні за станом здоров'я до льотної' роботи й успіш
но склали кступлі екзамени з математики (письмово й 
усно), фізики (усно) та російської мови 1 літератури 
(письмово).

Залип з 20 червня по 25 липня приймають зональні 
комісії. Адреси комісій:-

3160.05. Кіровоград, вул. Добровольського. 1, КВЛУ ЦЛ; 
125493, Москва. ьу:< Пул нове ька, G «Л», МП ЦА; 
196210. Ленінград, М-210, авіамістсчко, ОЛЛ ЦЛ.
Вступні окнам -ни за програмою, затвердженою Мі- 

пістерством вищої та середньої спеціальної освіти 
СРСР. — з 1 по 20 серпня.

Особи, що закінчили середню школу Із .золотою медал
лю. відмінники середніх спеціальних навчальних закла
дів і середніх профтехучилищ складають один екзамен — 
з математики (усне). При одержанні оцінки «відмінись 
вони решти екзаменів не складають.

Вступники подають заяву па Ім’я начальника учили
ща, автобіографію, документ гро середню освіту в орні і- 
палі (атестат або диплом із вкладишем), характеристи
ку, Завірену печаткою, витяг із трудової книжки (для 
працюючих), медичну довідку (ферма № 286), 6 фото
карток розміром 3X4 см (без головного убору).

По прибутті до у илнща вступники пред’являють осо
бисто паспорт і військовий квиток або приписне сві
доцтво.

На період екзаменів вступників забезпечують гурто
житком, зарахованих на перший курс — стипендією, 
безплатним форменим обмундируванням, харчуванням 
1 гуртожитком.

Адреса училища: УРСР. 316005, м. Кіросогргд-5, вул. 
Добровольського, 1, КВЛУ ЦА, приймальна комісія. Тел, 
7-93-7-66.

їхати тролейбусами №№ 2, 4, 6, автобусом Ns 14 до зу
пинки «Вул. Королеви?».

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ.

«Молодой коммунар» — 
орган Кировоградского 
областного комитета 
ЛКСМ Украины.

На украинском языке.

Газета 
виходить 
у вівторок, 
четвер 
і суботу.

наша

Адреса
31Є017, і
проспект «Правды»,’ 
інститут — —
дарсьного 
вання.

Спеціальності: 
технологія приготування 

страв,
товарознавство та орга

нізація торгівлі продоволь
чими товарами,

матеріально-технічне по
стачання та збут, 

бухгалтерський облік.
Правила прийому — за

гальні.
Адреса технікуму: 

342029, м. Кривий Ріг, пул. 
Ногіна, 21.

ДИРЕКЦІЯ.

ПРИЙМАЄ УЧНІВ
на 1979 — 1980 навчальний 
рік до експериментальних 
груп без вступних екзаме
нів. Приймають осіб, що 
закінчили 8 класів з оцін
ками «4» 
альність 
пувальне

Заяви 
липня ц.

еідділ листів І масової роботи, відділ 
пропаганди — 2-45-36; відповідальний 
секретар, відділ учнІЕсьної молоді —
2- 46-87; відділ комсомольського життя, 
відділ військово-патріотичного вихо
вання та спорту — 2-45-35: фотолабо
раторія — 2-56-65; нічна редакція
3- 03-53.

Друкарня імені Г. A4. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України.
м. Кіровоград, оул. Глінии, 2.
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