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Б. КВПКА, 
кріпильник.

відбудеться у студентів Кіровоград
ського педінституту імені О. Є. Пушкі
на на Ленінському уроці, присвячено
му 60-річчю промови В. І. Леніна на 
Пі з’їзді РііСМ.

Підготовка до відзначення 
знаменної дати — у розпалі, 
роблено план проведення ряду

Л. КУЦЕНКО, 
секретар комітету комсомолу 
педінституту.

конференція

60 мільйонів — тана сьогоднішня читацьна аудито
рія газети «Правда», органу Центрального Комітету 
КПРС. 51 тисяча сімей передплачує її на степовій Кі- 
ропоградщині Газету люблять, у ній знаходять гід- 
повіді на ес; жиестрепетні питання нашого життя, 
вона ечить, виховує найнращі, більшевицьні риси 
будівника комуністичного суспільства.

до Бобрипця.
Л. ЗБАРИЧ.

(Телефоном).

Ян ми еже повідомляли, 15 вересня в Кіровограді 
стартував комсомольський агітпохід, присвячений 
СО-й річниці промови В. І. Леніна на НІ з’їзді РКСМ. 
На сьогодні його учасники побували в Новгородків- 
сьному, волинському та Устинівському районах. Ось 
перше повідомлення з маршруту нашого кореспон
дента.

урожай
80

ПЕРШИМИ СЕРЕД КОЛЕГ

Виходить 
з 5 грудня 1939 р.

Ш. ЛЕНІН

8АВДАННЯ 
СПІЛОК МОЛОДІ

«...молоде комуністичне покоління повинно буду
вати комуністичне суспільство. Перед вами завдання 
будівництва, і ви його можете розв’язати, тільки 
оволодівши всім сучасним знанням, уміючи перетво
рити комунізм з готових заучених формул, порад, 
рецептів, приписів, програм у те живе, що об’єднує 
вашу безпосередню роботу, перетворити комунізм у 
керівництво для вашої практичної роботи».

в комсомоле

«Товаришу Ленін, ми Вам допові
даємо!» — під таким девізом пройшов 
Ленінський урок на Кіровоградському 
хлібокомбінаті № 2, де секретарем 
комсомольської організації ЛюбОЕ 
Пантелеева. Він був присвячений 
60-річчіо промови В, І. Леніна на 
II! з’їзді РКСМ.

З цікавими рефератами виступи,™ 
комсомолки Алла Хропачепко, Кате
рина Калении, Аіітоиіна Спмчснко та 
Катерина Спнлиза. Особливо хви
люючим був момент, коли молоді тру
дівники підприємства слухали запи
сані па платівку сиогадп ветеранів, які 
бачили Володимира Ілліча па 111 з’їз
ді комсомолу.

А з дня сьогоднішнього пролупав 
рапорт молоді хлібокомбінату про 
успішне виконання зобов'язань иа 
честь 110-ї річниці з дня народження 
В. 1. Леніна, який за дорученням то
варишів но прані зачитала майстер- 
нс-кар Лідія Тшцук. Звітувати є про 
що. Адже колектив комбінату неод
норазово виходив переможцем у зма
ганні підприємств харчової промис
ловості України.

і нині на честь XXVI з'їзду КПРС 
комсомольці взяли підвищені соціа
лістичні зобов’язання. Перший крок 
до їх виконання — створення комсо
мольсько-молодіжної бригади конди
терів.

І Кіровоград '

ОБЛАСНИЙ1 «овгородка

і Коипаніївяа ,
д КОМСОМОЛІ

1 Доли не мі < ський

•Бобрмнець' АГІТПОХІД

■ УстинГвка—...  

Зустрічі з Іллічем — у 
книзі, в кінофільмі, в ду
мах... Кожна бентежить, 
хвилює.

«Спілка комуністичної 
молоді повинна бути удар
ною групою, яка в усякій 
роботі подає свою допо
могу, проявляє свою іні
ціативу, свій почин». Ці 
рядки -- ще одна зустріч 
із знайомою нам промовою 
Ілліча. Промовою, до якої 
щоразу звертаємося за ді
ловою порадою, за допо
могою.

Ці рядки стали спону
канням до дії і для вихо
ванців ПонгородкГвського 
СИТУ № (і. Почуття хлібо
робської відповідальності 
за долю врожаю, почуття 
товариської взаємодопомо-

ДСЬКОГО ОБКОМУ АКСМУ

• Четвер, 18 вересня 1380 року •

цієї 
Роз- 

захо- 
дів, зокрема, «Ленінського уроку. Ним 
передбачено, окрім усього, перегляд 
конкретних планів роботи академіч
них груп па навчальний рік, ділову 
розмову про активність кожного сіу- 
дспга у навчанні та громадському 
житті.

З особливим натхненням готую
ться до Ленінського уроку першо
курсники. Тут, за-доброю традицією, 
урок проведе доцент кафедри історії 
КПРС Ф. К. Бєлявін.

При підготовці хлопці і дівчата не 
обмежуються лише знанням промови 
В. І. Леніна, яка стала справжнім ма
ніфестом діяльності комсомолу. Ще 
раз гортаються сторінки біографії 
вождя та історичної обстановки, ко
ли проходив III з'їзд РКСМ.

Цікавою буде і форма Ленінського 
уроку. Студенти двох паралельних 
груп продовжуватимуть розповіді 
один одного,

вів гектарів незасіяних лн- 
"їшілося... Ось де була суть!

У село вирушати треба 
було.

Виступає ветеран партії 
та комсомолу Тимофій Ар- 
сентійовнч Гноєвнй. Тут 
же. у колі присутніх, зга
дуються важкі дні його 
дитинства — боротьба за 
хліб, за вугілля, допомога 
революційному фронтові... 
Згадуються й слова Ілліча, 
звернені годі і до п’ятнад
цятирічних (а Тимофієві 
Арсснтійоиичу було на гой 
час саме п’ятнадцять): 
«І от покоління, якому те
пер п’ятнадцять.., повинно 
всі знання свого навчання 
ставить так, щоб ножного 
дня в першому-ліпшому се- 

■ лі, в першоглу-ліпшому 
місті молодь розв’язувала 
практично те або інше зав
дання спільної праці, не
хай найменше, нехай най
простіше».

...З лекцією «Курс СРСР 
— курс на розрядку» вис
тупив член лекторської 
групи обкому днем Ук
раїні! В II. Іржов, а лек
цію «Два світи — дві юнос
ті» прочитав М. О. Паравін. 
Цікавим був 1 виступ на
родної агітаційно-худож
ньої бригади «Вогник» кі
ровоградського заводу 
«Червона зірка», після 
якого демонструвався хро
нікально - документальний 
фільм «Дорогою батьків».

Учора учасники агітпо- 
ходу зустрілися з трудів
никами Долннського цук
рового заводу та хліборо
бами колгоспу імені Шев
ченка. Далі їхній маршрут 
проліг через Устннівку. де 
відбувся мітинг комсо
мольців 1 молоді «Твій ря
док — у рапорт Іллічу», а 
в районному Будинку куль
тури — тематичний вечір.

Сьогодні агітпохід взяв 
курс " "

ги покликало кращих із 
кращих представників учи
лища на хлібодайпі лани 
Казахстану. Оте. ленінське, 
почуття ініціативності ке
рує сьогодні й колишніми 
випускниками навчально
го закладу, а ниві ударни
ками сільськогосподар
ського виробництва, з яки
ми зустрічалися учасники 
агітноходу. Гідно 
трудову естафету 
мольців району 
Полстаєв і Микола 
ко. котрі в ці дні ____
ють на .збиранні цукрових 
буряків.

...Та згадаємо минуле. 
Па екрані — номер газети 
«Правда».

— Читали? Дивіться, по 
всій республіці 20 мільйо-

У створенні міцної кор
мової бази для громадсько
го тваринництва активну 
участь беруть молоді меха
нізатори колгоспу «Про
грес» Оленсандрівсьного 
району. Серед них і водій 
трактора Т-150 Дмитро 
НРИВДА (на фото зліва). 
Застосовуючи спеціальний 
пристрій, він швидко роз
правляє масу в силосній 
траншеї. А безперервно 
доставляє гичну до бето
нованих споруд Михайло 
БОБУХ, який самоскидом 
ГАЗ-93 щодень робить три 
додатнових рейси.
Фото І. ЖЕВАНІВСЬКОГО.

FE3OHAHC

І

Період осінніх польо
вих робіт напружений для 
всіх, хто причетний до 
боротьби за долю вро
жаю, в тому числі й для 
нас, автомобілістів. Пере
возити все, що вирощено, 
без втрат — така вимога 
дня. А тому особливо ак
туально прозвучав заклик 
колективу Новоукраїн- 
ського АТП-10041, який 
узяв висоні зобов'язання 
на період збирання буря
ків, до всіх автотранспорт
ників області.

Наша - комсомольсько- 
молодіжна ланка підтри
мала цей почин і зобов’я
залася відтранспортувати 
з полів господарств Зна- 
м’ямського району на бу- 
рякопункт 10425 тонн 
цукрових буряків. Це — 
два важковагові залізнич
ні состави.

На сьогодні ми вже пе
ревезли близько 400 тонн 
цукрових буряків.

М. СТЕПАНОВ, 
ланковий комсомоль
сько-молодіжної лан
ки водіїв Знам’ян- 
ського автотранспорт
ного підприємства 
10036.

переглянули соціалістичні 
зобов’язання на своїх звіт
но-виборних зборах ком
сомольці навчально вироб
ничого цеху Кіровоград
ського заводу «Червона 
зірка».

Хлопці, очолювані май
стром Олександром Тис- 
цовим, працюють на об
робці алюмінієвих корпу
сів до бурякової сівалки 
ССТ-12. Щозміни пере
виконують завдання. Взяв
ши за основу ущільнення 
і раціональне використан
ня робочого часу, підви
щення професійного рін
ня, еони дали слово

ЗВІТИ

З хорошим . настроєм 
опускаються в лаву зміни 
гірничих робітників очис
ного вибою на чолі з май
страми Віктором Ковалев 
ком і Анатолієм Ланіним 
із шахти < Верболозівсшса» 
виробничого об’єднання 
< Олександріявугілля’». За 
підсумками другого квар
талу ці колективи стали 
переможцями у соціаліс
тичному змаганні КМК 
об’єднання ІІині нони гри
мають курс па те, щоб в 
останньому році п'ятиріч-

15 вересня в Кіровогра
ді. в Будинку політосвіти 
обкому партії, відбулася 
читацька конференція, в 
якій узяли участь ідеоло
гічний актив, численні чи
тачі обласного центру.

В зустрічі взяли участь 
заступник редактора газе
ти «Правда» по відділу 
листів К. В. Шацька, за
ступник редактора по від
ділу країн, що розвиваю
ться. В. І. Коровіков, заві
дуючий кореспондентським 
пунктом газети по Україн
ській РСР М. С. Одинець, 
завідуючий відділом ви
давництва «Правда» С. С. 
Москалю«.

Перший секретар обко
му Компартії України М. М. 
Кобильчак у своєму висту
пі на конференції відзна
чив ту велику, плідну до
помогу. яку надають мате
ріали «Правди» обласній 
партійній організації в 
озброєнні комуністів бага
тим досвідом організатор
ської роботи в масах, мо
білізації трудящих па ус
пішне виконання завдань 
XXV з’їзду КПРС. гідну 
зустріч наступного пар
тійного форуму.

Про роботу правдистів. 
їх зв'язок з читацькою

дня відкриття черговс-го 
з’їзду КПРС виконати зав
дання двох місяців наступ
ного року.

Звітно-виборні збори 
пройшли у дев’ятнадцяти 
первинних комсомоль
ських організаціях заводу, 
їх учасники висловлюють 
конкретні препозиції по 
достойній зустрічі XXVI 
з їзду партії.

В. НУЛИК, 
секретар комітету ком

сомолу Кіровограде«, то
го завс-ду «Червона 
зірка».

ни не втрачати зайнятих 
позицій, щоб у всьому бу
ти прикладом для ровес 
ників-шахтарів. Про це 
свідчить той факт, що на 
звітно-виборних зборах 
комсомольці обох молодіж
них змін вирішили до дня 
відкриття XXVI з’їзду ви
добути додатково 
план по *2,5 тисячі 
бурого вугілля.

аудиторією, проблеми, над 
якими працюють журна
лісти головної газети краї
ни. розповіли відповідальні 
працівники газети К. В. 
ІЛІацька і В І. Коровіков.

Свої думки про виступи 
«Правды.’, їх дієвість, бла
городили вплив на справу 
комуністичного виховання 
трудящих, свої пропозиції 
на конференції вислови їй 
секретар парткому заводу 
«Червона зірка» 10. І. Пу- 
хар, директор Дереівськоі 
восьмирічної школи Опуф- 
ріївського району М. І. Ко
дак. шліфувальниця заво
ду тракторних гідроагрега
тів. депутат Верховної Ра
ди УРСР Ю. В. Євтушеико.

Журналісти «Правды» 
відповіли на численні за
питання читачів.

Група активістів 
ды» нагороджена 
ними грамотами 
На конференції вручено ці 
нагороди Було також вру
чено значки «Кращому 
розповсюджувачу газети 
«Правда?.

Наступного дия правдис- 
тц побували в Новоукраїти 
ському ррйотіі. де також 
відбулася читацька кон
ференція.
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СТИЛЬ КОМСОМОЛЬСЬКОЇ РОБОТИ
1 ВСЕСОЮЗНИЙ ОГЛЯД 

ТЕХНІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ 
СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ

„МОЛОДІ

Світлана 
БРІОХОВЕЦоКА,

секретар комітету 
комсомолу колгоспу:
— Участь у здійсненні 

аграрної політики партії, 
соціально-економічній пе
ребудові села завжди бу
ла і лишається для Ленін
ського комсомолу важли
вою справою, відповідаль
ним дорученням партії. 
Виступаючи на XVIII з’їз
ді ВЛІ\СМ, товариш Л. І. 
Брежнєв підкреслив вели
кий вклад молоді у розви
ток сільського господар
ства. «Кому ж, як не моло
ді, по комсомолові, — го
ворив він, — бути голов
ною рушійною силою цих 
змін, управляти новою 
технікою, будувати сучас
не село, нести туди куль
туру».

Діловою ВІДПОВІДДЮ 
комсомолу на ці слова є 
практичне втілення в жит
тя лозунга «Жі’бсш па 
селі — знай техніку!» Ад
же по мірі зміцнення ма
теріально-технічної бази 
сільського господарства, 

■ послідовного переведення 
його на індустріальну осно
ву все більше зростає роль 
Ліодіпш, що досконало во
лодіє технікою, людини з 
•високою професійною май
стерністю.

Свою роботу по залучен
ню комсомольців і молоді 
до оволодіння сільськими 
технічними професіями ко
мітет комсомолу нашого 
господарства проводить у 

•тісному контакті з інже
нерно-технічними праці з- 
іпікаг.щ колгоспу, районно
го управління сільською 
господарства, райсільї осн- 
техшкп. А спланували 

.свою роботу так, щоб роз
вивати інтерес ДО профе
сії механізатора і техніч- 
,них знань щс з шкільної 
парти. Учні нашої школи 
постійно перебувають у 
курсі ВСІХ колгоспних 
справ, самі беруть безпо
середню участь’ у вироб
ництві. ЛІН не мислимо 
своєї роботи по закріплен
ню молоді на селі без тіс
ної взаємодії з педколек- 
.ТІІІЮМ І комітетом комсо
молу ІНКОЛИ.

Виховання учнівської 
молоді, прищеплення їй 

любові до рідної землі, хлі
боробських навичок — це 
тривалий і складний про- 

.. практик}' роботи 
місцевої школи ввійшли 
зустрічі із знатними хлібо
робами, досвідченими ме
ханізаторами •— КОЛИШНІ
МИ випускниками, органі
зація екскурсій ва трак
торну бригаду, па поля і 
ферми колгоспу. В шкіль
ному _ профорієнтаційному 
центрі набувають професії 
тракториста-маншпіста і 
майстра машинного доїн
ня 92 учні дев’ятпх-деся- 
тпх класів. Серед них — 
Старшокласники Віктор Бі
гун, І-Іаталія Челнк, Сергій 
ГІічкур, Наталія Діхтя- 
репко...

За профцентром закріп- 
пп ?пОС"ОВІ|у сільсьісогое- 

ЕЯпіу тохп1«у- Заняття проводять досвідчені 
педагоги, з лекціями часто 
Виступають інженерно-тех- 
ств? П£аЧЙт,ки господар- сгон оа 22 роки роботи 
профцентру Слизько 2000 
У?., В ОПО-?ОДІЛИ технічки- 
пг,ї-лг.СП^,иаЛЬІІ°СТЯМИ. в 
школі обладнано кабінет 
Профорієнтації, до зберь 
гаються матеріали про 
? лХУ'ЛРуД°ву чверть, фо- 
тографн, що розповідають 
ппюн ЛПЧ хл1боі’обської 

оформляємо стенди 
Жп«?ЄСІІ пашпх батьків», 
ІПепгг. 3 І,пх приклад», т" та^щщ0" ппшого ее- 
НпУте»кП'ЯпТІ,,с'СЬОмнх нла-

ці. Відомі трудові 
комншуватської 
ської виробничої бригади 
«Юний гіталовець». до 
складу якої входить близь
ко 150 школярів. ЦК 
ЛКСМУ нагородив піонерів 
Почесною грамотою як пе
реможців республікансько
го змагання. Цього року 
учнівською виробничою 
бригадою виконано робіт 
на <1 тисячі карбованців.

Як бачимо, весь на
вчальний процес тісно по
в'язаний з залученням 
шкільної молоді до праці 
хлібороба, до виховання у 
юнаків і дівчат любові до 
рідної землі, до рідного 
колгоспу.

11с тільки поважати сіль
ськогосподарську працю і 
людей цієї праці вчаться 
учні, а й пізнають її сіль і 
її піт, відчувають важли
вість труда батьків. Ось 
те основне завдання, над 
яким працювала і працює 
Компшуватська середня 
школа.

Для виховання у юнаків 
і дівчат поваги до сіль
ськогосподарських профе
сій, зацікавленості всією 
діяльністю колгоспу комі
тет комсомолу широко ВІІ- 
користовус шефську робо
ту. У нашому господарстві 
є багато справжніх майст
рів механізаторської спра
ви, досвідчених і шанова
них хліборобів. Зустрічі з 
ними, їх прості і дохідливі 
розповіді не можуть неза- 
ЛІКШІТІІ слід в серці моло
дої людини, яка обирає 
дорогу у велике життя.

Гостями у школярів час
то бувають спеціалісти гос
подарства. Великий інтерес 
викликають бесіди голови 
колгоспу Василя Карпови- 
•чіі Доповкіна, розповіді 
игронома Людмили Семе- 
лшии Білобабченко. Все 
більш досконалою і склад
ною став техніка. Тому 
дивно, що розповіді бри
гадира тракторної бригади 
О. В. Гіталова завжди ви
кликають надзвичайно ве
ликий інтерес.

Дбають про своїх підопіч
них паші вожаті-ииробшгч- 
шікп, Серед них — голов
ний економіст колгоспу 
Віктор Аптонепко, механі
затор Олександр Вовкотру- 
бенко, шофер Олександр 
Гнрпч. Без їхньої участі не 
проходить жоден цікавий 
захід для школярів. Тому 
всі наші вожаті-внробнпч- 
шши користуються автори
тетом і повагою в учнів
ському колективі. Резуль
татом цієї багатогранної 
роботи по профорієнтації 
учнівської молоді є те, що 
за роки десятої п’ятирічки 
63 випускники середньої 
школи залишились працю
вати у своєму колгоспі.

Власне, з кожним роком 
кількість випускників, які 
приходять до нас працю
вати, збільшується. ІІПІІІ 
у колгоспі проживає 236 
юнаків і дівчат віком до 
ЗО років, з них 150 чоло
вік безпосередньо зайняті 
в колгоспному виробни
цтві. Майже всі вони ма
ють технічну спеціальність, 
яку одержали в шкільному 
профцептрі.

ТТРОФЕСІЙІІА орієнта- 
дія школярів, навчан

ня механізаторських кад
рів — це лише один напря
мок діяльності комсомоль
ської організації. Друге, 
не менш важливе питан
ня — трудовлаштуваипя і 
закріплення молодих ме
ханізаторів у сільськогос
подарському виробництві.

Піші у колгоспі працю
ють за своєю спеціальніс
тю 95 молодих мехаиізаго- 
РІ13* шоферів, у тому чис
лі 86 комсомольців. За ни
ми закріплено 49 тракто
рів. 39 автомобілів, 3 ком
байни.

Молоді сміливо доруча
ють нову складну техніку, 
іак, у кінці минулого І 
протягом цього року в ав- 
тогараж надійшло 5 нових 
машин і всі вони закріпле
ні за молодими водіями. 
Вантажні автомобілі одбр. 
Жали комсомольці Олек
сандр Піармапов. Василь 
коцюба, Григорій Омель-

сира.ш 
піонер-

ннцький та інші. Перші 
жнива віджнивуоаз Олек
сандр Осипенко на своєму 
СК-5, па «Кіровці» працює 
Валерій Вадюл. Віол оді ме
ханізатори добре вивчили 
доручену їм техніку, три
мають її у зразковому 
стані, •

В оволодінні секретами 
професійної майстерності 
значну допомогу молодим 
надають досвідчені механі
затори, люди 
хліборобським 
мудрі і щирі 
20 наставників 
ство над молодими механі
заторами тракторної 
бригади Олександра Васи
льовича Гіталова. Щедро 
ділиться досвідом зі свої
ми вихованцями уславле
ний механізатор. Досить 
сказати, що гіталовську 
школу хліборобської май
стерності пройшли близько 
17 тисяч молодих механі
заторів району.

Значну увагу приділяє
мо підвищенню кваліфіка
ції і професійної майстер
ності молодих механізаіо- 
рів. Щороку з грудня по 
березень у нас працюють 
курси підвищення май
стерності. Щосуботи інже
нерно-технічні працівники 
і спеціалісти колгоспу про
водять заняття, де вивчає
ться передовий досвід і 
технологія вирощуван
ня сільськогосподарських 
культур, ведеться озна
йомлення з досягненнями 
науки і техніки, вивчаю
ться нові сільськогоспо
дарські машини. У госпо
дарстві працює атестацій- 
на комісія. На її засідан
нях проводиться переате
стація трактористів-ма- 
шииістів, шоферів, механі- 
заторів-твариіпінків. Тіль
ки цього року переатесто
вано на вищий клас 11 мо
лодих виробничників.

НАЙБІЛЬШ ефективною 
формою організації 

роботи молоді є комсо
мольсько-молодіжний ко
лектив. У иаіио.му колгоспі 
такий колектив створено в 
автогаражі. За два роки 
роботи він неодноразово 
займав перші місця у со
ціалістичному змаганні се
ред комсомольсько- мол о - 
діжннх колективів району, 
був нагороджений грамо
тами райкому комсомолу. 
У колективі значно зміц
нилась трудова дисциплі
на, зросла продуктивність 
праці. Ііа період весняно- 
польових робіт ми створи
ли 5 комсомольсько-моло
діжних лапок. Вони у стис
лі строки підготували 
грунт і посіяли соняшник 
І кукурудзу на 700 гекта
рах,

Комітет комсомолу по
стійно аналізує стан тех
нічної підготовки колгосп
ної молоді. Нині 89 про
центів юнаків і дівчат ово
лоділи однією з технічних 
спеціальностей. З мстою 
масового охоплення все
обучем цього року на базі 
колгоспу будуть працюва
ти курси по підготовці шо
ферів, трактористів, май
стрів машинного доїння. 
Ми плануємо залучити до 
навчання всю молодь, що 
не має технічної спеціаль
ності.

Лозунг «Живеш па се
лі — знай техніку!» став 
головним у нашій повсяк
денній роботі. Зроблено 
немало, але ще більше 
слід зробити для того, щоб 
виконати великі завдання, 
поставлені партією псрбД 
Ленінським комсомолом.

із значним 
стажем, 

вихователі, 
взяли шеф-

J

ЯК МИ ВЖЕ ПОВІДОМЛЯЛИ, МИНУЛОЇ СУБОТИ 
В ОРДЕНА ЛЕНІНА КОЛГОСПІ ІМЕНІ XX 3 р;іу 
КПРС НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ ВІДБівся 
СЕМІНАР-НАРАДА КОМСОМОЛЬСЬКОГО АКТИВ? 
ОБЛАСТІ, НА ЯКОМУ ЙШЛОСЯ ПРО І
ЮНАКІВ І ДІВЧАТ КІРОВОГРАДЩИНИ У ВСЕСр. | 
ІОЗНОМУ ОГЛЯДІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СЕН,- ■ 0, 
СЬКОЇ МОЛОДІ. «ЖОДНОГО ЮНАКА І ДІВЧИІІИ . (|?,иСД?Кй₽нро ВІКОМ ДО ЗО РОКІВ — БЕЗ ТЕХНІЧНОЇ СПЕЩ. І ^«РТРУРенкО, 
АЛЬНОСТЛ» — ПІД ТАКИМ ДЕВІЗОМ ПРОЙШОВ І

1 - 3 приємністю згадує-
:<і мені допомога рідному 
гЦісдарству в складі учнш- 
СЦрї зиробничої бригади« 
Пері<|і мозолі на долонях (з 
«ірички), радість колектмв- 

I н4Праці. Ц^тало своєр:.Д- 
екзаменом на труд°3У 

Мнсть.

ІДУ НА ВИ

ПРИЧЕТНІ ВСІ

І ЗВЕРИІ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЙ- ОРДЕНА ЛЕНІНА Ні 
НОВОУКРАІНСЬКОГО М**1» ДО ВСІХ Юндша

АЛЬНОСТІ!
СЕМІНАР-ІІАРАДА.

БЮРО ОБКОМУ КОМСОМОЛУ СХВАЛИЛО ІНІ
ЦІАТИВУ КОМСОМОЛЬЦІВ І МОЛОДІ цього кол. 
ГОСПУ І ЗОБОВ’ЯЗАЛО КОМСОМОЛЬСЬКІ ОРГА
НІЗАЦІЇ ОБЛАСТІ, ОБГОВОРИВШИ МАТЕРІАЛИ 
НАРАДИ, ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПОШИРЕННЯ ЦІННО?- 
ІНІЦІАТИВИ.

ОТЖЕ, СЛОВО — ІНІЦІАТОРАМ.

«Надаючи виключно важливого значення 
ціативі комсомольців і молоді ордена Леніна кол
госпу імені XX з’їзду КПРС Новоукраїнського 
району, бюро обкому ЛЕЄМ України постановляє:

Схвалити ініціативу комсомольців і молоді ор
дена Леніна колгоспу імені XX з'їзду КПРС По- 
воукраїнського району, які закликали всіх моло
дих жителів села області оволодіти професією ме
ханізатора.

Міськкомам, райкомам комсомолу активно 
підтримати ініціативу молоді ордена Леніна кол
госпу імені XX з’їзду КПРС і забезпечити її по
ширення. В усіх колгоспах, радгоспах, сільських 
профтехучилищах, а такой: у загальноосвітніх 
школах, підприємствах, установах, організаціях, 
розташованих в сільській місцевості, провести у 
вересні 1980 року відкриті комсомольські збори, 
де обговорити ініціативу молодих гіталовців».

(З постанови бюро Кіровоградського обкому 
ЛКСМ України).

Ч! І і»НЕЇеЖ. 1>

Марія ПЕТЕРС, 
завідуюча комплексним 
приймальним пунктом:

— «Технічне навчан
ня сільських юнаків і 
дівчат має стати справді 
масовим». Ці слова Лео
ніда Ілліча Бреікнєва ле
жать в основі роботи но 
залученню молоді до 
оволодіння технічними 
спеціальностями. Воші 
спонукають до участі у 
сфері сільськогосподар
ського виробництва не 
тільки механізаторів, 
тваринників, а й сільську 
Інтелігенцію, службовці в. 
Багато з нас не ма
ють технічної сільсько
господарської спеціаль
ності. ІІс через те, що 
не хочуть, а просто тому, 
що не надають цьому 
значення. ,Мовляв, коли 
я виховую дітей, працюю 
продавцем, то навіщо ме
ні спеціальність тракто
риста чи майстра машин
ного доїння? Я вважаю, 
що така позиція непра
вильна.

Нині сільське госпо
дарство практично пов
ністю перейшло на рей
ки механізації- Не ви
ключено, що в напруже
ний час сільськогоспо
дарських робіт знадобля
ться і паші молоді руки. 
Саме па це націлює нас 
постанова «ІІро прове
дення Всесоюзного огля
ду технічної підготовки 
сільської молоді», де 
першим пунктом записа
но: «—залучати юнаків 1 
дівчат, які не мають ме
ханізаторської спеціаль
ності, до організованих 
форм навчання». .

За прикладом своїх 
товаришів по роботі Ка
терини Осипенко, Надії 
Моргупепко в ході огля
ду технічної підготовки 
сільської молоді я вирі
шила набути спеціаль
ність механізатора на 
курсах механізаторсько
го, пссобучу, які незаба
ром відкриються у на
шому господарстві.

Постанова ЦК ВЛКСМ, Міністерства сільського госпо
дарства СРСР, Міністерства меліорації і водного госпо
дарства СРСР, Державного комітету СРСР по виробни
чо-технічному забезпеченню сільського господарства, 
Держазного комітету СРСР по професійно-технічній ос
віті «Про проведення Всесоюзного огляду технічної під
готовки сільської молоді» спрямована на практичне вті
лення в життя лозунга «Живеш на селі — знай техніку’-». 
Бона закликає всіх юнаків і дівчат села оволодівати сек
ретами хліборобської майстерності, сучасною технікою.

Кожен молодий механізатор, юнак чи дівчина, пови
нен бути добре освіченим, виявляти патріотичне, синів
ське ставлення до своєї землі, творити її багатства, кра
су. Тому так важливо забезпечити кожне господарство 
кваліфікованими технічними кадрами, створити їх надій
ний резерв.

Бути господарем на землі — значить ефективно “ї 
використовувати, підвищувати родючість, значить кож
ному, хто живе на селі, вміти майстерно володіти техні
кою. Так вважає наш прославлений механізатор, брига
дир тракторної бригади двічі Герой Соціалістичної Пра
ці Олександр Васильович Гіталов.

Справжнім господарем почувають себе тут кожен 
юнак і дівчина. Майже всі механізатори села Ксмишуаз- 
того — колишні учні нашої середньої школи. Вчорашні 
випускники Олександр Осипенко, Петро Петерс, Олек
сандр Гирич, Олександр Вовкотрубенко, Микола Моргу- 
ненко та багато інших, які прийшли працювати в трак
торну бригаду, зарекомендували себе здібними, робо
тящими хлопцями. Вони вміло використовують технічні 
знання, набуті у школі та СПТУ. Наші комсомольці ви
ступають продовжувачами добрих гіталовських тради
цій, слазляться своїми ділами. Вони завжди у творчому 
пошуку, дерзанні. Молоді механізатори продовжують 
свій похід за високоефективне використання землі, під- 

^^^вищення її родючості;

Шлях хлібороба починається ед_ «Хто
хоче мати хорошу зміну, той пон'*’ „ 'И 31 Шко~ 
ли. Нехай у хлопчиків і дізчатоій^ Щ ^мля, свої 
машини, умілі і дебрі наставники'- ь Аи наголо
шує О. В. Гігалоз. Таким умілим аста»ником
стаз він сам. Педагогічний колек‘',,!_ ^°''Ьсьиа та
піонерська організації місцевої ала.лиР°'<у_ попов
нюють кабінет профорієнтації мг’*2ниі.:й .Ято’« тру
дової чверті. У ксмишузатській в,зС ’ ‘ вліт.?ч*°Нвр>ськ’^ 
бригаді «Юний гіталогеиь» ■— 6 'г. оч,в /д' ВОНі1 об
робили 36 гектарів зернових, 11 ' сонящ-

Старшокласники створили УчН,*^ВИді^,НИЧУ брига
ду. Шефські організації виділяю* \ Тут Аі1(си землі 
добрива, насіння, трактори, ком**ьботи т Ь,ЗКи * Дів
чата одержують практичні навичК<^аи^ 1 .

і комбайнера, шофера. Теоретичні^ТСЬкоі . --
вони набули в школі. Учні ^ом*!*^ро.ч<аї " ' Се^еАнь 
школи вже нині вирощують виС^|ими ме-- Ь 
подарських культур. Стаючи Л е
ми, вони удосконалюють свою і- 
середнім керівництвом < 
лова. Школу гіталовської 
пройшли вже більше 17 тисяч

‘ Школа Гіталова поповнюється ь-

PC 
ш 
Д< 
к
ІЬ

Є<
Н
Н 
д 
д 
ц

„.юриста, 
з цих професій ’•"Äf СЬКОЇ серепньої 

Й®-------“ ськогос-

анізатооа-.... **®ерність під безпо- 
J •‘•'у., Васильовича Гіта- 

Ояексз^сті механізатора 
- ма*с5 ■ і дівчат району. 

іми учнями. Цього
!вчат .

д
■ г< 
! Сі 
І С 

: В 
І Гі 

: С 
: Л 
і 6

■ С 
і а

Я



>
18 вересня 1®8О троку

. МИНУЛОЇ СУБОТИ 
І ІМЕНІ XX З’ЇЗДІ 
’ЛИОНУ ВІДБУВСЯ 
ЛЬСЬКОГО АКТИВУ 
)СЯ ПРО УЧДСТй 
’АДЩІІНИ У ВСЕСО- 

ПІДГОТОВКИ СІДЧ 
ЮНАКА І ДІВЧИНИ 
ТЕХНІЧНОЇ СПЕЦТ- 
ДЕВ13ОМ ПРОЙШОВ

|Ми г осподарі ПЕРСПЕКТИВА

iS 5Я

Постанова «Про прове
дення Всесоюзного огляду 
технічної підготовки сіль
ської молоді» має важливе 
значення. Виконуючи її рі
шення, комітет комсомол/ 
направив нинішньої весни 
на курси комбайнерів і 
трактористів сім молодих 
механізаторів. Разом з то
варишами по роботі закін
чив ці курси і я. Але на 
цьому не зупинюся. I далі 
підвищуватиму 
цію, навчатимусь 
мі механізації 
господарства.

Перед нами,

механізаторами, комсомоль
ськими активістами, стоїть 
першочергове завдання — 
залучити якомога більше 
/голоді села до навчання на 
курсах механізаторського 
ссеобучу, в системі профе
сійно-технічної освіти, при
щеплювати школярам лю
бов до рідної землі. Необ
хідно, як вказується у по- 
станоаі, добиватися, щоб 
кожен молодий житель села 
в ході огляду оволодів тех
нічною спеціальністю, а мо
лодий механізатор — су
міжною професією,

- г>,ександо 
ВОЙКОТРУРЕНКО, 

хані затор, делегат XVIII 
з’їзду ЙЛКСМ:

3 приємністю згадує- 
ться мені допомога рідному 

ледарству в складі учнів* 
с*»і<ої виробничої бригади, 
перші мозолі на долонях (з 
Неззички), радість колектив
ної праці. Цеугало своєрід
ним екзаменом на трудову 
зрілість.

Здобувши неповну серед
ню освіту, я працював на 
різних роботах у колгоспі і 
з той же час продовжував 
навчання у вечірній школі. 
Важко сказати, яким був би 
мій подальший життєвий 
цілях, якби не Олександр 
Васильович Гіталов.

— А що, Сашко, — сказав 
він якось мені, — бачу, є в 
Тебе пристрасть до техніки. 
Якщо бажаєш, пошлемо на

курси механізаторів, сти
пендію колгосп буде випла
чувати.

Я погодився і не шкодую. 
У 1963 році, закінчивши 
Оникіївське професійно- 
технічне училище, повер
нувся до рідного колгоспу, 
в бригаду Олександра Ва
сильовича.

Не все спочатку йшло га
разд. Бракувало 
знань. Але завжди у

досвіду, 
важкі

ЭРАМ.

іЛУ СХВАЛИЛО ІНГ- 
МОЛОДІ ЦЬОГО КОЛ- 
ІСОМОЛЬСЬКІ ОРГЛ- 
ІІВШИ МАТЕРІАЛ! і 
ОШИРЕННЯ ЦІННОЇ

хвилини відчував турботу 
старших товаришів. Особли
во я вдячний Олександру 
Васильовичу за батьківське 
ставлення до мене, до всіх 
молодих хліборобів.

Прихід молодої людини в 
бригаду ніколи не лишає
ться поза увагою комітету 
комсомолу. І особливо ни
ні, адже питання механіза
торського всеобучу — ос
новне на даному етапі.

кваліфікг- 
у техніку- 
сільської о

молодими

Обов'язково здійсниться вчорашньої
школярки, а нині дсярни нолгоспу Імені XX з’їзду 
КПРС Наталйи ОЛІЙНИК! Вона вирішила піти на 
курси, щоб одержати посвідчення водія автомобіля 
І при потребі допомагати шоферам господарства у 
перевезенні народногосподарських вантажів.

$ #
Закінчились чергові заняття у профорієнтацій

ному центрі, що діє при Комишуватській середній 
школі. Учні поповнили багаж своїх знань. Значить, 
зробили ще один нрок до професії хлібороба.., 

Ж * Я:
Як справи у молодих механізаторів, у їхніх 

досвідчених наставників? Чи потрібна допомога? 
Цим постійно цікавиться комітет комсомолу, його 
секретар Світлана БРЮХОВЕЦЬКА.

Ось і цього разу вона серед механізаторів. Пере
свідчилась: усе гаразд на осінньому лані!

ЗВЕРНЕННЯ
КОМСОМОЛЬЦІВ і МО^оД1 О₽ДЕНА Л£Н’НА КОЛГОСПУ ІМЕНІ XX З'ЇЗДУ КПРС 

НОВОУКРАЖСЬКОГО РА*°ИУ ДО 8С,Х ЮНАК,а « ДІВЧАТ СЕЛА КІРОЗОГРАДЩИНИ

цільної парти. «Хто Шлях хлібороба починається в,<я неН починати зі шко- 
хоче мати хорошу зміну, той г-з своя земля, свої
"и. Нехай у хлопчиків і д’.зчатоК У' завжди наголо- 
машини умілі і добрі наставники*’' ;_^рИМ наставником 
шує О. 8. Гігалоа. Таким умілим '■ комсомольська та 
стаз він сам, Педагогічний к°л<зКТ,^.<оли щороку попов-

року, наприклад, стали механізаторами і майстрами

піонерська організації місцевої ’■*' ріалами п ятої, тру- 
нюють кабінет профорієнтації ^^ццчій піонерській
дової Чверті, у ксмишузатській Влітку вони об
брита,"! «Юний гіталогеиь» ■— ° '' О?очів, 16 — соняш- 
роби.-и 36 гектарів зернових, 11 
нику. * . кУ виробничу брига-

бтаршо.клас чки створили учііївСЬ (>л ділянки землі, 
ду. Шефські організації виділянь' ° и. Тут юнаки і діз- 
добриза, насіння, трактори, ком&‘3 роботи тракториста, 
чага одержують практичні наяич1-^ цих професій
комбайнера, шофера. ТеоретичНИ^в^^Д^сКОЇ середньої 
еони набули в школі. Учні КоМ^.' урожаї сільськогос- 
школи вже нині вирощують висс’|^_,;іими мехенізатооа- 
лодарських культур. Стаючи кол і'С’ ^ерність під безпо- 
ми, еони удосконалюють свою Васильовича Гіта-
середнім керівництвом ОягксанДКнОсті механізатора 

і ловз. Школу гіталовської майс ‘ і дізчат району.
пройшли зже більше 17 тисяч ю 1 ^3>,імИ учнями. ЦьоіО

Ш-:>ла Гіталоаа поповнкзєї’1>сЯ __

(__ гі ___г ... і ма
шинного доїння 19 учорашніх школярів. Серед них — 
доярка Наталія Петренко, трактористи Анатолій Шатнен- 
ко, Валерій Бадюл, Сергій і Юрій Шарманови та багато 
інших. Нині кожен юнак і дівчина нашого колгоспу, які 
не мають механізаторської професії, виявляють гаряче 
бажання набути її. Так, доярка комсомолка Наталія Олійг 
ник хоче стати водієм автомашини, продавець Руслана 
Нсзикова — трактористкою. Цих професій вони набу
дуть на курсах механізаторів, організованих у госпо
дарстві. А хто вже має технічну професію, той на спе
ціальних курсах підвищить фаховий клас.

Нову хвилю трудового ентузіазму викликали у моло
дих хліборобів нашого господарства рішення червнево
го (1980 р.) Пгену/лу ЦК КПРС, виступ Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша Л. І. Брежнєва на урочистому засіданні 
в Алма-Аті. Завдання успішно виконати і перевиконати 
плани і зобов'язання завершального року десятої п'яти
річки та забезпечити стабільну роботу у 1981 році ми 
момсемо виконати тільки при умові, коли господарства 
будуть мати достатньо механізаторських кадрів. Уже на 
сьогодні 89 процентів юнаків та дівчат нашого села 
оволоділи професією механізатора. Відповідаючи прак-

«...ЗАБЕЗПЕЧИТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗСЕСОЮЗНОГО 
ОГЛЯДУ НА ВИСОКОМУ ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ РІВНІ, 
НАПОЛЕГЛИВО І ПОСЛІДОВНО ВТІЛЮВАТИ В ЖИТ
ТЯ ЛОЗУНГ «ЖИВЕШ НА СЕЛІ — ЗНАЙ ТЕХНІКУ!», 
ДОБИВАТИСЯ, ЩОБ КОЖЕН МОЛОДИЙ ЖИТЕЛЬ 
СЕЛА В ХОДІ ОГЛЯДУ ОВОЛОДІВ ТЕХНІЧНОЮ СПЕ
ЦІАЛЬНІСТЮ, А МОЛОДИЙ МЕХАНІЗАТОР — СУ
МІЖНОЮ ПРОФЕСІЄЮ, НЕОБХІДНИМИ ЗНАННЯМИ 
В ГАЛУЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА, УМІВ ЗАСТО
СОВУВАТИ ЇХ НА ПРАКТИЦІ».

(З постанови ЦК ВЛКСМ, Міністерства сільсько
го господарства СРСР, Міністерства меліорації і 
водного господарства СРСР, Державного номітету 
СРСР по виробничо-технічному забезпеченню сіль
ського господарства, Державного номітету СРСР 
по професійно-технічній освіті «Про проведення 
Всесоюзного огляду технічної підготовки сільсьної 
молоді»).

СПАДКОЄМЦІ

ОТ

ПТАЛОВЦЕМ

■ ■ ■

Наталія 
доярка:

— У 
хліб —

І Я-ЗА!
ОЛІЙНИК,

народі кажуть: 
мов сонце. Виро

щують його руки умілі, 
працьозіїті. А ми хочемо, 
щоб бони у нас були саме 
такими. Наше місце — па 
рідній землі, яку назива
ють степовою перлиною. 
На землі, багатій родючи
ми грунтами, славній пра
цьовитими людьми: ІІа 
нас чекають, у наші сили 
вірять.

Шкільні роки підготува
ли нас до цього. На запи
тання — «Чому залишила
ся працювати в рідному 
колгоспі?» — відповім так:

Дорога до хлібного по
ля, дорога па ферму почи
нається для нас з дитячих 
років. Вранці йдемо з 
батьками однією дорогою: 
ми — в школу, а вони — 
па тракторну бригаду чи 
па ферму. І все цс зближує 
пас, зріднює. 1 піти по 
батьківській стежці 
мене і МОЇХ друзів - 
лика честь.

Нинішнього року

кінчивши 10 класів Коии- 
шуватської середньої шко
ли, разом з атестатом зрі
лості одержала посвідчен
ня майстра машинного до
їння і тепер працюю дояр
кою на молочнотоварній 
фермі № 2. Ми трудимося 
поруч з досвідченим май
стром Героєм Соціалістич
ної Праці Лідією Микитів
ною Кравченко. Вона наш 
друг і порадник.

За час роботи в тварин
ництві ми з подругами не 
тільки звикли до роботи, а 
н пройшли трудове загар
тування, встигли по- 
снравжіїьому полюбити 
працю. Для пас великою 
підтримкою стала турбота 
старших товаришів, особ
ливо у важкі хвилини. Ко
жен з нас розуміє свою 
причетність до праці бать
ків, знає, що ми 
дія, їхня зміна, 
довжувати їхню

Та є у мене
для
ве-

я, за-

їхпя па- 
ІІам про- 
справу.

мрія — 
оволодіти професією во
дія, щоб при необхіднос
ті працювати по цій спе
ціальності.

тичними справами на Постанову ЦК КПРС про розгор
тання соціалістичного змагання за гідну зустріч XXVI 
з'їзду нашої партії, ми даємо слово: кожен юнак і дів
чина нашого господарства віком до ЗО років у ході Все
союзного огляду технічної підготовки сільської молоді 
матиме технічну сільськогосподарську професію.

Ми закликаємо всіх наших ровесників — молодих 
жителів села області наполегливо і послідовно втілюва
ти в життя лозунг «Живеш на селі — знай техніку!», до
биватися того, щоб кожен молодий житель села під час 
огляду оволодів технічною спеціальністю, а молодий 
механізатор — суміжною професією, необхідними знан
нями в галузі технології виробництва, умів застосовувати 
їх на практиці.

Юнаки і дівчата! Беріть найактивнішу участь у русі за 
оволодіння сільськими технічними професіями, підви
щення якості технічної підготовки!

Сільські молоді механізатори! Підвищуйте свою ква
ліфікацію і професійну майстерність. Відзідуйге школи 
комуністичної праці, передового досвіду, економічних 
знань, курси підвищення кваліфікації, університети сіль
ськогосподарських знань. Беріть участь у конкурсах про
фесійної майстерності, добивайтесь їх масовості. Розви
вайте раціоналізаторство і винахідництво, сільськогоспо
дарське дослідництво!

Всемірно розвивайте соціалістичне змагання за до
сягнення високої продуктивності праці і максимально
го використання технічних можливостей машин, за еко
номію паливно-мастильних матеріалів і коштів на ре
монті. Ведіть активну боротьбу за втілення а життя ле
нінської аграрної політики Комуністичної партії Радян
ського Союзу!

Звернення обговорено і прийнято на загальних 
зборах комсомольців і молоді ордена Леніна кол
госпу Імені XX з’їзду КПРС Нозоукраїнськото 
району.

І

Олександр ГРАБОВСЬКИЙ, вчитель:
— Головним завданням загальноосвіт

ньої школи нині є послідовне втілення в 
життя рішень XXV з'їзду КПРС і поло
жень нової Конституції СРСР про розви
ток загальної обов’язкової середньої 
освіти, дальше вдосконалення навчаль
но-виховного процесу з тим, щоб забез
печити підготовку всебічно розвинених 
будівників комуністичного суспільства. 
Особлива увага приділяється тут трудо
вому вихованню. Нині, коли середня 
освіта стала загальною і обов'язковою, 
випускники школи з період навчання по
винні оволодіти навичками певної про
фесії.

Наша школа має безпосереднє відно
шення до цієї справи, адже ми боре
мось за те, щоб завжди в душі і серці 
бути гіталозцями. Вчителі вміло і напо
легливо виховують у дітей повагу до 
землі, до людей праці. На тематичних 
уроках і бесідах на теми «Наша Ангелі- 
на», «Щедре поле Олександра Гітало- 
ва», «Бережіть землю», «Краса рідної 
землі», «Слозс про землю», «Твій пер
ший хліб», «Чудо по імені хліб», говори
ться про землю, її щедрість, про життє
ву необхідність людини дбати про неї.

Поле виробничої бригади — 56 гекта
рів. Оброблено також 134 гектари кол
госпних посівів, маємо можливість ви
вчати грунти, сівозміни, вносити добри
ва, виконувати комплекс технологічних 
робіт по вирощуванню врожаїв різних 
культур. І завжди поруч наставники: О. 3. 
Гіталов, В. М. Фролов, П. П. Бігун, Є. 8. 
Петерс, М. В. Молдованов. Вони переда
ють молодим 
майстерності, 
утверджують у

Бригада має 
клятву, форму, 
книжки, розроблений ритуал посвячен
ня в юні гіталозці. Бригада стала надій
ним джерелом поповнення 
колі оспу. З 90 механізаторів бригади 
Олександра Гіталоза 52 — 
школи останніх десяти років.

Для підготовки майбутніх механізато
рів у школі з допомогою колгоспу ство
рено добру матеріально-технічну базу: 
три трактори — один з них гусеничний 
і два колісні, гаражі для них; обладна
ний трактородром, тракторний майдан
чик для зберігання машин, проведення 
практичних робіт з сільськогосподар
ською, грунтообробною і збиральною 
технікою. Маємо два кабінети: один — 
для теоретичних, другий — для прак
тичних занять.

Велику допомогу в нашій роботі на
дає ордена Леніна колгосп імені XX 
з'їзду КПРС і, зокрема, тракторна брига
да, яку очолює двічі Герой Соціалістич
ної Праці наш наставник О. В. Гіталов. 
Олександр Васильович часто буває в 
школі. Завжди бажаними гостями є й ін
ші колишні учні, нині механізатори, спе
ціалісти, керівники виробничих дільниць. 
Теоретичну частину нового вивченого 
матеріалу ми закріплюємо в кабінеті для 
практичних робіт та у тракторній 
бригаді.

Навесні учні дев’ятих та десятих кла
сів проходять виробничу практику під 
керівництвом своїх наставників на полях 
колгоспу. Після закінчення осінніх зби
ральних робіт проводимо шкільні зма
гання на кращого орача серед учнів 
дев'ятих та десятих класів.

Виробнича праця зає змогу формува
ти у дітей звичку працювати. Вони усві
домлюють, що це не гра, а потрібна 
справа.

«секрети» хліборобської 
свій життєвий досвід, 
професії.
багаті традиції: свою 

емблему, пісню, трудс.зі

кадрами

вихованці

Сторінку підготували В. ГРИБ • (фото),
В. ШАРІЙ, А. ШИЛОШИЙ — спецкори 
«Молодого комунара».
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ВЕЛОСПОРТ

НА ПРИЗ
І.'. в

Більше ста спортсме
нів ’з багатьох областей 
республіки — представни
ків спортивних клубів і 
колег. ї ивів фізкультури
взяли участь у чемпіонаті 
Центральної ради ДСТ 
«Авангард» з вслосііпсц- 
ного спорту (багатоденні'ї 
гонці серед жінок) і від
критій першості обласної 
ради цього твариства, 
лрисі-ячепій пам’яті героя 

і громадянської війни Васи- 
I ля Назаровича Божснка.

ЦІ змагання п’ять днів 
І проходили в Кіровограді. 

• Вдало виступили вихо
ванці тренера Олександра 
Заворотпього зі спортив
ного клубу «Зірка». Маі'і- 

»' стер спорту Світлана За- 
воротня в особистому за- 

| гальмому заліку стала 
і другою після призерки 
І ВЦРГ1С нинішнього року

майстра спорту із Жито
мира Ольги Сидоренко і 
удостоєна срібної нагоро
ди. Команда Кіровограда 
у складі С. Заворотньої, 
кандидатів у майстри 
спорту, робітниці комбіна
ту «Кіровоградважбуд» 
Катерини Ляшенко, пер
шокурсниці інституту сіль
ськогосподарського маши
нобудування Наталії Си- 
зової та учениці машино
будівного технікуму Ва
лентини Луцекко слідом 
за спортсменками Жито
мирщини і Тернополя під
нялися па третю сходинку 
п’єдесталу пошани.

Успіху домоглися й- чо
ловіки. Кандидат у май
стри спорту Сергій Луцен
ко першим пересік фініш 
індивідуальної гонки на 
50 кілометрів. Пого час — 
1 година, 9,51 секунди — 

кращий нормативу майстра 
спорту, який підкорився 
йому вперше. Сергій га 
учень машинобудівного 
технікуму кандидат у 
майстри спорту Федір 
Ярощук у груповій гонці 
на 160 кілометрів подола
ли майстсрськпй 
1 іершорозряднпки 
молодші учасники 
турніру) Федір Ярощук і 
Юрій Федосеев у парній 
гонці на дистанції 50 кі
лометрів, стартуючи у 
складі тридцяти семи пар, 
були п’ятими і теж вико
нали норматив кандидатів 
У

рубіж.
(най- 
цього

майстри спорту.
В. ТВЕРДОСТУП, 

громадський корес
пондент «Молодого 
комунара».

ФУТБОЛ

і Океан » 
•«Зірка»

І
 Далеко не однаковим 

було становище клубів у 
турнірній таблиці п'ятої 
української зони перед 
цим поєдинком. Керченці 
знаходилися на шістнадця
тому рядку, а кіровеград- 
ці — на шостому. На' а-

і даємо, що в першому ко
лі сильнішими виявилися

! гості. Вони здобули пере
могу — 1:0.

(
Футболісти «Океану» 
розпочали гру обережно. 
Цього вимагала ще й та 
обставина, що напередод
ні і майже перед самою 
зустріччю пройшов дощ, 

який зіпсував і без того не 
І дуже впорядковане поле 

місцевого стадіону «Ме
талург». Помилка гравців 
(особливо захисної лінії) у 
таких випадках може зна
чити багаго. Гак воно й 

І сталося на 18-й хвилині 
у штрафному майданчику 
«Зірки», коли невдало зі
грали Валерій Музичук і 
Олександр Смиченко. 1:0

— попереду «Океан». З 
таким результатом коман
ди пішли на відпочинок.

Після перерви спроби 
наших земляків відіграти
ся були марними, бо вони 
діяли мляво, мало загро
жували воротам господа
рів майданчика, які у 
свою чергу, добре побу
дували оборонні редути.

Отже, у першому матчі 
в турне по Криму втраче
но два очка.

«Зірка» виступала в та
кому складі: В. Музичу«,
B. Самофалов, О. Смичен- 
ко (М. Голик), М. Поро
шин, В. Хропов, В. Гошко- 
деря, О. Твердоступ (Р. Ал- 
тишев), Ю. Касьонкіч, 
О. Алексеев, А. Карп’юк,
C. Ралюченко.

Наступний — тридцять 
восьмий тур — у суботу 
20 вересня. У Севастополі 
«Зірка» поміряється сила
ми з «Атлантикою».

В. ШАБАЛІН.

БАГАТОБОРСТВО 
ГПО. Три дні на спортив
них базах Кіровограда 
проходила першість об
ласної ради ДСТ «Аван
гард» з багатоборства 
комплексу ГПО. Сильні
шими в командному залі
ку стали представники ко
лективу фізкультури Світ- 
ловодського заводу чис
тих металіс імені 50-річчя 
СРСР. Друге місце діста- 

■ЗМВЖГв ІОЕЯКЯЕЕ9Н9БЗ СІ

лося спортсменам Кіро
воградського заводу
«Червона зірка», третє — 
багатоборцям комбінату 
«Кіровоградважбуд».

££ ФУТБОЛ. Майже мі
сяць тривав розиграш куб
ка обласної ради 
«Авангард». У ньому взя
ли участь 18 команд 
робничих колективів фіз
культури. Володарями 
цього почесного трофею 
вперше стали футболісти 
електромеханічного заво
ду міста Олександрії.

ДСТ

ви-

/Аільйони трудящих користуються послугами ощадних 
кас, які надають їм можливість недійно, вигідно і зруч
но зберігати свої заощадження.

Для внесення вкладу не обов'язково з’яелягися в 
ощадну касу. Кожен ообітник, службовець може подати 
в бухгалтерію свого підприємства, установи, колгоспу 
заяву про щомісячне перерахування суми з його заро
бітної плати на рахунок по вкладу в ощадну касу.

У заяві повинно бути зазначено, з якого строку про
водити перерахування, в якій сумі й на який рахунок.

У випадку, якщо в ощадній касі рахунок не був рані
ше відкритий, то в заяві замість номера зазначити «но
вий». При першому відвідуванні вкладником -ощадної 
каси всі вклади які надійшли на його рахунок, буде за
писано в ощадну книжку.

БЕЗГОТІВКОВІ ПЕРЕРАХУВАННЯ ЗРУЧНІ ДЛЯ ВКЛАД
НИКІВ, ВОНИ ЕКОНОМЛЯТЬ ВІЛЬНИЙ ЧАС.

КОРИСТУЙТЕСЯ ПОСЛУГАМИ ОЩАДНИХ КАС. 
Управління Дерн'трудощадкас Кіро
воградської області.

ПОГОДУ РОБИТЕ ВИ!

Зам 604.

ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!
Великого панпірег.ня набув автоматичний міжміський 

телефонний зв’язок. Він дає можливість абонентам без 
допомоги телефоністки вести міжміські переговори по 
телефону, підключеному до Кіровоградської міської те
лефонної мережі АТС-2, З, 4, 6, 7.

ІІДоб здійснити розмову з іншим містом, необхідно зня
ти трубку і, почувши сигнал, набрати цифри «89», код 
потрібної о 'ліста і номер телефону абонента, якого ви 
викликаєте, а потім номер телефону, по якому ви роз
мовляє і с.

При вірному наборі через 2—5 секунд ви ночуєте два 
коротких сигнали високого тону, через 20—30 секунд 
відбудеться з'єднання, а потім надійде сигнал «вільно» 
aj6o «зайнято». Якщо через ЗО секунд з’єднання не від
булося, негайно кладіть трубкк і звертайтеся до техніка 
АМТС по телефону 2-58-20, 2-82-18.

При користуванні автоматичним міжміським зв’язком 
розмова тривалістю одна хвилина і менше оплачується 
у розмірі вартості хвилини розмови. Розмова триваліс
тю більше однієї хвилини оплачується похвплппно.

Облік тривалості розмови починається з моменту від
повіді будь-якої особи но телефону, який ви викликаєте.

При виклику абонента через комутаторну установку 
відрахування тривалості розмови починається з 
відповіді телефоністки установки.

Помер телефону абонента в іншому місті 
знай і и через довідкове бюро нього міста.

Коди і телефони довідкових бюро АТС міст, 
автоматичний міжміський телефонний зв'я

д
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Біла Церква 89044 63 5-12-99
Володарка 89044 69 5-13-00
Дніпропетровськ 89056 0 22-22-22
Донецьк 89062 0 •22-22-22
Київ 89044 2 22-22-22
Миколаїв 89051 00 5-15-55
Одеса 89048 0 22-22-22
Полтава 89053 00 2-22-22
Переяслав-Хмслінмцький 89044 67 5-23-79
Черкаси 89047 22 2-22-22
Фастів 89044 65 5-80-40

За вікном спека, а у вас у квартирі приємна про
холода! Ви увімкнули кондиціонер, і Він устиг ство
рити мікроклімат у вашій кімнаті, знизив гемпсраіу- 
ру на 8—12 градусів, приніс бажану прохолоду, яка 
так сприяє роботі й відпочинку.

Ви почуваєте себе бадьорими й здоровими навіть 
коли ртутний стовпчик на вулиці доходить до плюс 
ЗО у затінку.

З допомогою • кондиціонера БК-1500 можна авто
матично підвищувати задану температуру в примі
щенні до 24 кв. м., а з допомогою кондиціонера 
БК-2500 — до 35 кв. м. .

Працюють кондиціонери від мережі перемитого 
струму напругою 220 вольтів.

Вартість кондиціонера БК-1500 — 430 крб.,
БК-2500 — 560 крб.

Кондиціонер Бакинського заводу удостоєно дер
жавного Знака якості.

Придбати його можна в магазинах електротоварів.
Телепресторгренлажа.

моменту

можно

з якими

У НЕОБМЕЖЕНІМ КІЛЬКОСТІ

райцентри кіровоградської області

переговори. Строк оплати — 10 днів.

Олександрія 89204 — 3-22-22
Олександрівна 89202 0 90-21
Гайворон 89214 — 2-12-82
Голованівськ 89212 — 2-14-44
Долинська 89208 — 2-17-59
Знам'янка 89207 0 21-02
Компаніївиа 89200 — 9-14-44
Мала Виска 89210 — 9-13-87
Новоукраїнка 89211 — 2-J5-80
Новгорсдка 89201 — 9-16-44
Новомиргород 89219 — 9-13-03
Петрове 89206 — 9-13-08
Світловодськ 89203 0 34-34
Ульяновка 89213 — 9-15-50
Своєчасно оплачуйте рахунки-квнтапції за міжміські

КОРИСТУЙТЕСЯ АВТОМАТИЧНИМ МІЖМІСЬКИМ 
ТЕЛЕФОННИМ ЗВ'ЯЗКОМ!

Зам. 434.
Кіровоградська ЇТС.

ШАНОВНІ ТОВЛРИШІІ

ДО 31 ЖОВТНЯ ТРИВАТИМЕ ПЕРЕДПЛАТА 
НА ГАЗЕТИ Й ЖУРНАЛИ НА 1981 РІК.

Для зручності передплатників при оформленні перед
плати на періодичні видання можна завчасно зробити 
«перерву» в ній на час тривалого відрядження, відпуст
ки, канікул.

Передплата з перервою приймається згідно з умовами 
каталогів «Союздруку».

Передплата проводиться громадськими розповсюджу
вачами па підприємствах та в організаціях, у відділен
нях зв’язку та па центральному поштамті.

Міське агентство «Союздруку».
Зам. 651.

закуповують заготівельні пункти споживчої кооперації 
Кіровот радішії.и:

Насіння гарбуза — 1 крб. 70 кон. за кг сухої чистої 
сировини

Кукурудзяні рильця — 3 крб.
Корені кульбаби — 2 крб.
Корені аїру (лепехи) ■— 1 крб. 50 кон.
Плоди шипшпни — 2 крб.
Плоди глоду — 2 крб.
Плоди жостеру — 3 крб.
Лпсгя подорожника — 1 крб. 50 кон.
Шановні товарний, піонери та школярі! Здавайте лі

карську сировину па заготівельні пункти споживчої 
кооперації!

Кіровоградська облспоживспілка. 
Укоопторгреклама.

КОМБІНАТОВІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
ЛЕНІНСЬКОГО РАЙОНУ м. КІРОВОГРАДА

ПОГРІБНІ
НА ПОСТІЙНУ І СЕЗОННУ РОБОТУ: 

адміністратор, буфетники, каснрн-контролсри, кухарі, 
завідуючі виробництвом, робітники складів, експедитори, 
швейцари, гардеробники, мийиикн посуду.

Пенсіонери одержують пенсію н заробітну плату 
ЗВЕРТАТИСЯ НА АДРЕСУ: вул. ВОЛОДАРСЬКО

ГО, 3.

Зам. 636.
Дирекція.

КІРОВОГРАДСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 6

додатковий набір учнів
на спеціальності: 
токар (дівчата), 
сліосар-інструментальник, 
слюсар-рсмоитннк.
По закінченні навчання учні працюватимуть на Кіро

воградському заводі друкарських машин.
Початок занять з 1 жовтня.
Стипендія — 70 крб. на місяць.

ДИРЕКЦІЯ.
В. о. редактора В. СТУПАК.

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

На украинском языке.

Г азета 
виходить 
у вівторок, 
четвер
1 суботу.

наша 
адреса

11/Агя кіт відділ листів 1 масово) роботи, відділ
316050, МСП пропаганди — 2 45-36; відповідальний

секретар, ВІДДІЛ учнівської МОЛОДІ — 
► 4* ИЖлслгоап 2 46 В?’ В*АД'Л комсомольського життя,

м, пірсло'ні відділ військово патріотичного пихо
рання га спорту — 2-45 35; фотолаСо-

вул. Луначарського, 36, ^о730«зл “ 2 56 65і н,чна редакціп -

Друкарня Імені Г. М. Димитрова 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України, 
м. Кіровоград, вул. Глінки, 2.
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