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Теплі напутні слова Гене
рального секретаря ЦК КГІРС 
Л. і. Брежнєва, звернені до 
випускників середніх шкіл Ко
стромської області, які вияви
ли бажання працювати в сіль
ському господарстві, стануть 
маяком для багатьох учораш
ніх десятикласників. Приємно 
відзначити, що серед них бу
дуть і учні нашої школи.

У зверненні до випускників Л. І. 
Брежнєв паголоспп на великому 
значенні учнівських виробничих 
бригад у свідомому виборі життє
вих доріг. У нашій області такі 
бригади діють уже двадцять років. 
Строк чималий. /Можна говорити 
про певний досвід, але ис слід за
бувати і про ті проблеми, які 1ЦЄ 

1 потрібно вирішувати в десятій п’я- 
•4^" тирічці.

Мабуть, уже час у тих кол
госпах і радгоспах, де учнів
ські виробничі бригади утвер
дили свій моральний автори
тет серед колгоспників і гро
мадськості, включити до про
грами господарського будів
ництва на десяту п’ятирічку 
будівництво господарських 
приміщень, приміщень куль
тури і побуту для колективів 
учнівських виробничих бригад. 
Це життєва необхідність, одна 
з умов, які дозволять педаго
гам сільських шкіл творчо за
стосовувати досвід А. С. Ма- 
маренка. Про хліборобську змі
ну повинні дбати всі: і ми, вчи
телі. і трудівники полів. Тільки 
тоді весь жар своїх сердець, 
труд молодих рук. знання та 
ентузіазм наші вихованці від
дадуть па благо Батьківщини. 
Саме до цього і закликають їх 
слова Леоніда Ілліча Бреж
нєва.

І. ТКАЧЕНКО, 
директор Богданівської 
середньої ІНКОЛИ № 1 
імені «Леніна, Герой Со
ціалістичної Праці, де
путат Верховної Ради 
УРСР.

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ

Віктор СЕНДЗІОК — колгосп імені Кірова Бобри- 
нецького району — намолотив 1544 центнери хліба.

Микола БОЙКО — колгосп імені Каліиіна Бобри- 
пецького району — 1384.

Петро ГПЩАНСЬКИЙ — колгосп імені Леніна 
Голованівського району — 1252.

Сергій ОКИ ПНЯ К — колгосп імені Шевченка 
Ульяновського району — 1218.

Василь КРАСОТА — колгосп імені Леніна Ві.іь- 
шанського району — 1078.

Микола БОРОДАВКА— колгосп імені Каліиіна 
Олександрійського району — 10.39.

Петро МУРАВСЬКИЙ — колгосп імені Щорса 
Ульяновського району — 1039.

Аркадій МОВЧАНСЬКИЙ — колгосп імені Фрун
зе Ульяновського району — 1016.

Анатолій ГЕРКІЯЛ — колгосп імені Фрунзе 
Ульяновського району — 933.

Сергій СНОПКО — колгосп імені Шевченка 
Ульяновського району — 933.

Анатолій ДЖЕНКО — радгосп «Інгульський» 
Устппівського району — 854.

Станіслав ГОЛОВКО — колгосп імені Щорса До- 
лииського району — 776.

ПРЕЛЮД
Павло Сокіл не любить 

дощової погоди. Тим біль
ше зараз, коли за вікном 
його хати стіною стоять 
достиглі хліба. А надворі 
мрячить. Павло взуває гу
мові чоботи, накидає 
плащ і виходить у степ.

Схиляється над рядком. 
Так, косовиця буде нелег
кою. Поліг горох. Дове
деться косити лише в од
ному напрямі. Зате втрат

не буде. Коли піднімати 
рослини в напрямі, проти
лежному виляганню, паль
ці жатки беруть усі струч
ки, не залишаючи в полі 
жодного. Про це раніше 
радилися з товаришами, 
їхнє рішення підтримав і 
Сергій Феоктистович На- 
бока, досвідчений ком
байнер, шанована в загоні 

(Закінчення на 2-й сгор.).

Кіровоград ВИМПЕЛ —

Одеса: сімейному екіпажу

'----------------------- —...............
НА 4270 ГЕКТАРАХ РОЗКИНУ

ЛОСЯ ХЛІБНЕ ПОЛЕ КОЛГОСПУ 
«РОДИНА» ЗНАМ'ЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ. ПО ЗІ.7 ЦЕНТНЕРА 
ЗЕРНА 1ІА КРУГ ЗАПЛАНУВАЛИ 
ЗІБРАТИ МЕХАНІЗАТОРИ ГОС
ПОДАРСТВА. ВОВН ШВИДКО 
ПРОВЕЛИ КОСОВИЦЮ ГОРОХУ 
ТА ОБМОЛОТ ВАЛКІВ. У ВИСО
КОМУ ТЕМПІ КОСЯТЬ НА ЗВАЛ 
ЯЧМІНЬ.

НА ФОТО: СЕКРЕТАР ПАРТ
КОМУ КОЛГОСПУ Г>. ДУБОВИЙ 
(ЗЛІВА) І КОМБАЙНЕР Л. ГО
ЛОВКО ПЕРЕВІРЯЮТЬ ЯКІСТЬ 
КОСОВИЦІ.

Фото В. КОВПАКА.

Разом зі своїм сином Валерієм меха-
ЗЕиагаєіиосіь пізатор колгоспу «Україна» КілІйського 

району Федір Федорович Бабепко намо
лотив комбайном «Колос» понад 400

тонн зерна. Сімейному екіпажу, то ве
де перед у соціалістичному змаганні, 
вручили перехідний вимпел газети 
«Комсомольська іскра». Перехідний приз 
газети вручено також кращому водію. 
Володарем його стан комсомолець Дмит
ро Михай з колгоспу імені Леніна Кі- 
лійського району. Він перевіз під ком
байна на тік 1000 центнерів хліба.

КОМСОМОЛЬСЬКІ ГЕКТАРИ
На хлібному полі Одещини нині пра

цюють 514 збиральних і Ґ086 транспорт
них комсомольсько-молодіжних екіпажів. 
Молоді жниварі поклали у валки, ско
сили прямим комбайнуванням хліба па 
площі 20 тисяч гектарів, намолотили 500 
тисяч центнерів зерна, молоді водії пе
ревезли 60 тисяч тонн хліба.
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грали 
впев- 

каиад-

Наші баскетбольні збірні 
із слабшими суперниками і 
гієно перемогли: жінки — 
ську команду — 115:51, чоловіки 
австралійську — 93:77.

« » *

на Олім- 
радяпськвії 

штангіст Олександр
перемогла г--: 
Олімпіади — 2:1. 
команді забив В. Онищенко.

ударів ра-

града, а також лина мовець з Тар
ту Лаво Піккуус.

♦ » »

ПЕРШ! МЕДЛЯ
ПЕРШІ РЕКОРДИ

СПОЇ ПОВІДОМЛЕННЯ

Найпершими чемпіонами XXI 
літніх Олімпійських ігор стали ве
лосипедисти Радянського Союзу. 

(£ Отже, рахунок медалям у радян
ськії! команді відкрили спартаківці 
Валерій Чаплпгін з Курська, мін
чанин Володимир Каміпськні), 
Анатолій Чуканов з Ворошнлов-

ТАРС З МОНРЕАЛЯ

З несподіванок 
почався олімпій
ський футбольний 
турнір: перемож
ці попередньої 
Олімпіади—спорт
смени Польщі зу
міли зіграти ли
ше внічию — 0:0 
з командою Куби, 
а збірна НДР з 
таким же рахун
ком закінчила 
матч з брпзілкия
ми. Збірна СРСР 

команду господарів 
2.;. Голи в нашій

копо завершили свої поєдинки. У 
першій півсередній ваговій катего
рії бій європейського чемпіона 
В. Лімасова з новозеландцем 
Р. Коллі суддя зупинив па рингу 
наприкінці 3-го раунду після того, 
як Коллі тричі побував у нокдауні.

В. Рачков (2-а півсередня вага) 
впевнено переміг К. Мар’ямаа 
(Фінляндія). Двічі суддя відкривав 
рахунок після точних 
дянського боксера.

♦ « •
...Ще одну перемогу 

пійськпх іграх здобув 
атлет, 
пін.

Після двох днів змагань із сучас
ного п’ятиборства в осббпетому 
заліку лідирує Павло Ледиьов з 
реіультатом 2128 очок. Друге місце 
займає Яи Варту (ЧССР) — 2076. 
У польського спортсмена Я»удіа 
Пицяка. який іде на третьому міс
ці. 1991 очка.

» » ♦

У загальнокомандному заліку 
радянські п’ятиборці набрали 3136 
очок, проте пашим суперникам — 
шведам, французам, англійцям, 
італійцям та іншим вдалося діста
ти в командному заліку трохи ви» 
щі бали.

• • «
Успішно для радянських боксе

рів почалися змагання на олімпій
ському рингу, розташованому в 
приміщенні «Арени Моріса Ріша- 
ра». Два наших боксери достро-

Успішно провели свої стартові 
бої на олімпійському рппзі те три 
радянських боксери. У першій що
найлегшій вазі чемпіон Європи з 
Донецька Олександр Ткаченко вже 
в першому раунді примусив капіту
лювати Мерседеса (Домініканська 
Республіка). Тапікевтець Руфат 
Ріскієв (2-а середня вага) в 2-му 
раунді нокаутував Тайпале (Фін
ляндія). Спортсмен півважкої ваги 
Анатолій Климанов з Киева впев
нено переміг по очках канадця 
Фортіна.

(Закінчення на 4-й стор.).

в успіхах 
підхід до її 

Кіроногпавські

кіровоград-

I0 РОЗДУМИ ПЕРЕД 
ПОЧАТКОМ ДРУГОГО КОЛА 

1 ЧЕМПІОНАТУ
КРАЇНИ «З ФУТБОЛУ

Здасться, що зовсім недавно 
футболісти були на весняних 
зборах, готувалися до чергово
го чемпіонату країни, а сьогодні 
вже настав час підбити під
сумки першого кола, оглянутись 
на пройдений шлях.

Мова, звичайно, йтиме про 
команди шостої зони другої лі
ги класу «А», власне, про кі
ровоградську «Зірку». Не буде
мо згадувати про чисто техніч
ні підсумки — голи. очки. Це 
відомо уболівальникам футбо
лу. Нагадаємо ліпне, що за по
передні десять років перебу
вання в другій лізі класу «А» 
«Зірка» ніколи не була на про
міжному фініші одноосібним 
лідером зони, яким стала нині. 
Це, безумовно, великий успіх 
команди.

З яких же компонентів скла
дається цей успіх? Перш за

все хочеться відзначити, 
протягом двох років з коман
дою працюють кваліфіковані 
спеціалісти — начальник Ю. 1. 
Махно, старшин тпсиср заслу
жений трснСо УРСР О. 1. Рас
торгуев. тренер майстер спорту 
Ю. 1. Горожапкіп. Спираючись 
на велику підтоимку місцевих 
організацій, вовн багато роб
лять для того, щоб повернути 
колишню славу 
ському футболові.

Неабияку роль 
команди відіграє 
комплектування, 
любителі футболу V свій час 
були свідками «варязького» ва
ріанту в цій справі: сьоюдиі 
одна команда, завтра, дивиш
ся. майже зовсім Інша. Вважа-



«и

Я стор ,,Молодий комунарі

На 
батьківщині 
костонав та

ьагато юнаків села ооур івкп 
Голопристанського району 
Херсонської області служили у 
флоті. Тому жителі напівжар
тома кажуть, що нема в країні 
корабля, на якому б не плава
ли їх односельці, за винятком 
лише космічного. І ось їхній 
земляк Віталій Михайлович 
Жолобов вирушив у політ 
бортінженсром космічного ко
рабля «Союз-21».

вулиці Краснофлотській, де наро- 
Анастасія Василівна і Михайло

У ці дні не зачиняються двері в будинку на 
дився космонавт, а нині живуть його батьки — 
Гаврилович Жолобови.

Приходять родичі, сусіди, піонери, представники партійних і радянських орга
нізацій. Вони палко поздоровляють подружжя Жолобових з високим довір'ям, вияв
леним їх синові, дякують за добре виховання його, бажають космонавтам успішного 
виконання завдання Батьківщини.

У Збур’ївці добре пам’ятають і знають Віталія Михайловича Жолобова. Під час 
відпусток він із сім’єю приїздить у село, тут у нього багато друзів.

Про сина космонавта батько говорить з гордістю. Навчався добре, особливих 
турбот не завдавав. Веселий, товариський, працьовитий. Про себе Михайло Гаврило
вич розповідати не любить, хоч він — заслужений моряк, кавалер ордена Леніна, 
сорок вісім років проплавав на Каспії: ходив па танкерах капітаном, у роки Вели
кої Вітчизняної війни доставляв озброєння захисникам Сталінграда. 1 тепер його 
вабить до води. Заведе «Вітерець» — і знову почуває себе капітаном.

...За околицею Збур'ївки гуркочуть мотори. ІІе працюють комплексні збиральні 
загони на жнивах першого року десятої п’ятирічки. Па землі і в космосі кипить на. 
пружена праця во славу Радянської Вітчизни.

11 а фото: з хвилюванням слухають повідомлення про політ екіпажу космічного корабля 
вСоюз-21» Михайло Гаврилович ЖОЛОБОВ (праворуч) і Апастасія Василівна ЖОЛОБОВА 
(друга ліворуч). .

Фото В. ЛИСЕНКА. (Фотохроніка РАТАЇ).

По 10 — 1! 
гектарів ско
шували меха
нізатори за 
світловий день. 
І ось нарешті 
все поле вкри
лося валками. 
Тепер почала
ся боротьба за 
високі намо-

ПРЕЛЮД
(Закінчення.

Поч. на 1-й стор.).

людина. За підготовку 
свого комбайна до жнив 
він цього року одержав 
премію.

— Нарешті, — полегше
но зітхнув Павло, — коли 
начальник механізованого 
загону Іван Давидович 
Кияшко повідомив, що на
ступного дня можна при
ступати до збирання го
роху.

І ось вони, чотири ком
байнери, вивели агрегати 
а загінки. Ця хвилина на
гадувала мить перед стар
том, коли м’язи напруже
ні, а серце кличе до бо
ротьби. Тільки боротьба 
тут повинна бути за зер
но, за врожай першого 
року десятої п’ятирічки. 
До неї добре готувалися 
механізатори.

— Починайте, хлопці, — 
рубонув рукою повітря 
начальник загону. 
«Добрий урожай видався 
цього року, — думав 
Іван Давидович, ідучи за 
комбайном, — центнерів 
по 27—28 на гектарі візь
мемо».

І ак і вийшло. Перша 
бункерна вага показала, 
що саме такий урожай 
вистиг нині на горохозому 
полі. Через кілька десят
ків хвилин комбайнер Іван 
Береговий із задоволен
ням вручив шоферові Во-

лодимиру Ковалю перший 
талон.

— Візьми й мій! — гук
нув йому Володимир.

У загоні запровадили 
систему взаємного конт
ролю, -*-•* *

...Край поля зупинився 
автомобіль техніка по ре
монту сільськогосподар
ських машин Анатолія 
Білошистого. Ні. Тут його 
допомога не потрібна. 
Механізатори на совість 
полагодили свої агрега
ти, ремонтувати в полі не 
доводиться. А ось доза
правити машини пальним 
не завадить. Для цього й 
появився біля комбайнів 
Олександр Небеленчук.

У колгоспі імені Леніна 
довго чекали початку 
жнив: затримували дощі. 
Навіть тривога закрадала
ся в душу: коли ж, на
решті, стане на погоді? 
Можливо, саме тому так 
старанно готувалися до 
косовиці. Механізаторів у 
степ вивозять на маши
нах водії Микола Коваль 
та Микола Огаренко. А 
ось приємний сюрприз: 
біля комбайнів засвітила
ся хустина Віри Сулими:

— Хлопці, обідати!
Швидко помили руки, 

вмилися. Ну й смачний же 
борщ у полі! Особливо, 
коли попрацюєш зід душі, 
коли настрій піднесений. 
Обідали швидко.

лоти. Не знають утоми 
жниварі, не знають поло
мок комбайни. Боротьба 
за першість триває. Цьо
го разу переміг Іван Бе
реговий, Про це сповісти
ла «блискавка», яку ви
пустили старший диспет
чер Віталій Башук та біб
ліотекар Неля Єфименко. 
На агрегаті переможця 
замайорів червоний пра
порець.

Жнива нагадують су
цільний потік зерна, що 
пливе з поля на тік, а 
звідти, очищене й підсу
шене, — в державні й 
колгоспні засіки. Госпо
дарство вже виконало 
план продажу гороху 
державі. На елеватор на
дійшло його навіть на 75 
центнерів більше. 8 цьо
му чимала заслуга членів 
першого зернозбираль
ного механізованого за
гону.

— Це — прелюд, — 
сказав секретар парткому 
колгоспу Павло Іванович 
Урда. — Основне випро
бування—попереду: косо
виця пшениці, ячменю. 
Зібрати їх треба за де
в'ять днів — таке дали 
слово. Та я певен, хлопці 
не підведуть.

Такі не підводять.
В. ШАРІЙ, 

слухач В ПНІ при ЦК 
Компартії України.

ІІовгоррдківськнй 
район.

22 ляпял 1ЭТ8 року

Повертаємось до надрукованого

«з

ня парткому колгоспу. Натрапляємо на один 
відрадний факт: «Правління колгоспу ухвали
ло рішення про придбання електрогітар. Кол
госп робить часткову доплату спеціалістам 
к’ льтосвітніх закладів». Але ж: «Поряд з цим 
правчіння колгоспу ще допускає використання 
приміщень клубів не за призначенням. Не від
повідає вимогам матеріальна база культ
освітніх закладів, немає телевізорів, мало 
музичних інструментів, театральних костюмів, 
низький показник забезпечення населения 
книгами Культосвітні заклади не забезпечені 
відповідними кадрами, та на навчання нікого 
не посилають. Не відремонтовано приміщень. 
Не ведуться облік і планування роботи».

Мабуть, нема потреби •_ коментувати 
результати перевірки. Приїхавши до Ка- 
терннівки, МИ зустрілися з В. Чубіно- 
вим. До речі, його призначили директо
ром Буднику культури.

— Після надрукування статті став
лення керівництва колгоспу до культар
мійців змінилося на краще, розповів

Підтрижайте пісню!

зл СТІНОЮ

Будинку

НЕДОВІР’Я

П КВІТІІЯ .нинішнього року наша 
газета надрукувала статтю «Чи 

варто доярці ставати артисткою?». її 
автор, художній керівник Катерннівсько- 
го Будинку культури В. Чубінов, закін
чував свій виступ словами: «1 я написав 
заяву па розрахунок».

Тоді ж у короткому редакційному ко
ментарі повідомлялося, що культармієць 
не пішов усе-таки з роботи. А питания, 
порушені В. Чубіновнм, виходять за ме
жі одного села і хвилюють багатьох.

Висновок цей підтверджують і наші 
наступні публікації про проблеми сіль
ського Будинку культури, і численні лис- 
ги читачів. До редакції щойно надійшла 
стаття Героя Соціалістичної Праці го
лови колгоспу' імені Дзержннського Зна- 
м’янського району В. Г. Аленькова. Вій 
пише: «Я — за Чубінова» (в найближ
чому номері цей матеріал бу
де опубліковано).

Та повернемось до Іхатери- 
ііівкн, до тих клубних закла
дів, що є в колгоспі імені 
Щорса До.тинського району. 
Після виступу газети відбуло
ся засідання парткому госпо
дарства, де обговорювали зга
дану статтю. Висновки цього 
засідання зафіксовано у про
токолі № 16 від 7 травня Г976 
року: «Визнати факти, викла
дені в газеті, правильними, 
а критику — справедливою. 
Зобов’язати члена парт
кому. голову колгоспу В. О. Папченка 
закупити костюми і музичні інструменти. 
Зобов’язати заступника голови колгоспу 
В. І. Пасічного виділяти при потребі 
автотранспорт для учасників художньої 
самодіяльності».

Можна сказати, що партком по діло
вому поставився до критики. Дивує ііль- 
кн те, чому ми взнали про це на місці, 
а не отримали, як і належить, офіційної 
відповіді. До Катеринівки ми швид
ко вирушили разом з представником 
райкому Компартії України В. II. Соки, 
лом, першим секретарем райкому ком
сомолу В. В. Коробовп.м, заступником 
завідуючого районним відділом культу
ри В. Я. Куделею та бухгалтером ра
йонного Будинку культури В. Я. Кото
вою. Про результати цієї поїздки — 
трохи нижче, а тепер звернемося знову 
цо офіційних документів.

Виявляється, що 20 листопада 1975 року 
До.іипський райвиконком, розглянувши пи
тання «Про роботу культосвітніх »вкладів 
Богданівської селищної Ради» (на засіданні 
був присутній і голова колгоспу імені Щор
са), ухвалив рішення такого змісту: «За до
пущені недоліки в організації роботи культ
освітніх закладів голові 
Ради і 
голову 
ремонт 
ремонт 
1975 року. Зобов’язати голову 
т. Папченка виділити необхідні і 
поповнення матеріальної бази 
закладів: придбання телевізорів, 
музичних інструментів, театральних крісел та 
іншого твердого інвентаря, для поповнення 
книжкового фонду бібліотек. Виконкомові, 
правлінню колгоспу, районному відділові куль
тури вирішити питання добору кваліфікова
них кадрів, установлення їм відповідної до
плати, направлення на навчання культпраців
ників за рахунок колгоспу.

СІ 1\ БАЧИМО, грунтовне рішення бу- 
•** ло ухвалено вчасно. Але зіставимо 
дати. Газета виступала в середині квіт
ня (минуло вже три місяці), а віз, як ви
явилось, і ішпі там. Це, до речі, під
тверджує й офіційна перевірка 14 січня 
минулого року виконання наведеного рі
шення. Нею встановлено, що протягом 
зазначеного в рішенні періоду закінчено 
ремонт підлоги і дверей у Марфівсько- 
му сільському клубі. Ремонту ж покрів
лі не зроблено (коментар: «Узимку в 
цьому клубі пе витримаєш і півгоди
ни», — заступник секретаря комсомоль
ської організації Любов Коваленко). Пе 
відремонтовано підлоги в Богданівській 
сільській бібліотеці (тому читальний зал 
не працює), колгоспних клубів у Згоді, 
Братському Посаді. Як і раніше, нема 
будь-якої системи опалення в Славпіі- 
ському сільському клубі. В Катеринів- 
ському сільському Будинку культури 
замінили чотири пошкоджених радіато
ри, але практично приміщення не опа
люється. Ремонту, вказаного в рішенні, 
тут ие провели (коментар: у бухгалтер
ських документах записано, що торік на 
поточний ремонт культосвітніх закладів 
витрачено 16 901 карбованець...—10 К.) 
Коштів для зміцнення надзвичайно 
слабкої бази культосвітніх закладів 
поповнення книжкових фондів бібліотек 
колгосп імені Щорса ні раніше, ні про
тягом періоду, зазначеного в рішенні, 
не відпускав (коментар: по статті «Ви
датки па культосвітню роботу» колгосп 
утратив торік 95 421 карбованець... -

і (»айв'пк'»пкомуНаїї‘"провеян* .,цамого П’«еяня 

1 нього року, тобто вже після ЙХХ"-

виконкому селищної 
голові колгоспу вказати. Зобов’язані 

виконкому і голову колгоспу провести 
опалювальної системи до 5 грудня, 
приміщення і підлоги — до 20 грудня 

Зобов’язати голову колгоспу 
кошти для 

культосвітніх 
магнітол,

він. — Придбали вже три електрогітари, 
обіцяють повністю забезпечити інстру
ментами естрадний оркестр. Бажаючих 
грати чимало. Колгосп закупив шість 
костюмів для вокальної групи. Але агіт- 
культбригада досі не має всього необ
хідною. Машину виділяють. Є рішення 
виконкому Богданівської селищної Ради 
про проведення серйозного ремонту 
сільською Будинку культури. Та не ви
стачає на це двох тисяч карбованців.- 
Усього ремонт коштуватиме п’ять тисяч. 
Сподіваємося, що колгосп допоможе. 
Прагнемо працювати краще. Підготува
ли програму художньої агітбригади для 
виступів під час жнив. Сценарій побу
дували на місцевих матеріалах. Влаш
тували кілька тематичних вечорів. У Бу
динку культури більш-менш цікаво, а в 
клубах колгоспу — нудьга, бо крім кіно 
там нічого не буває. Не вистачає кадрів, 
погані приміщення, немає відповідного 
інвентаря.

Відчутно, що в Катеринівці, завдяки частко
вій увазі керівників господарства, відроджує
ться робота Будинку культури. Але це — ііа- 
півзаходи. Сімдесят процентів комсомольців і 
молоді живе і працює в інших відділках, де в 
клубах нудьга. Л. Коваленко розповідає: «По
бачити Людмилу Фурзспко, завідуючу Мар- 
фівськнм клубом, майже неможливо, бо живе 
вона у Братському Посаді. Клуб Людмила 
відчиняє лише для небагатьох кіноглядачів». 
1а й проблеми «відстаней» остаточно не роз
в'язано. Бо: «Коли потрібно було звознтп лю
дей на фестиваль, то звозили до Будинку 
культури з різних сіл колгоспу, а тепер лише 
на виїзд дають машину. А як же бути, коли 
робота ведеться, по суті, тільки в 
культури?».

З ясовується, що ставлення 
колгоспу до культури виявляє 
тенденцію у його ставленні до ____ _
по суті, його погляд на її потенціальні

Г0.Т0Ш1 
певну 

молоді, 
— „и ,, ilv, diu.ia.iDii!
можливості. Не будемо голослівними. 
R ОСЬіАОІ О квітня в Катеринівсько- 

му Будинку культури проходили 
Всесоюзні комсомольські збори. Саме 
тоді комсомольці п ятого відділка (село 
Славне) звернулися до голови колгоспу 
з пропозицією створігі н у них комсо- 
мо.тьсько-молддіжну бригаду по виро
щу вапню кукурудзи. Йшлося про відпо
відальність, яку брали па себе молоді 
механізатори. 1а ініціатива залишилася, 
на жаль, без належної уваги. Виникає 
природне запитання: звідки таке недо
вір я, як пробити цю «глуху стіну»?

На тих же зборах молодь Братського Поса
ду заявила: «Дайте нам ° •
ти — і ми <•»«; .и» будівельні матеріа
ли і м самі відремонтуємо клуб» Та й цієї 
пропозиції не почули. Q ’ 11

иїхали з села. Отак шорону...*.
Повертаючись до надрукованого на- 

осТ°сїїіВПгаМ У>КЄ «даного’кол- 
пк к’пвг Генерального 
ЦІ\ ІхІІРС товариша Я. і. и,,СЖІІ< 
КПРс'- Уі?в,т,ІІЙ Доповіді на XXV з’ 
ІхІІРС. «На жаль, аус.рїчнц 
працівники, які недооцінюють

секретаря 
Брежнєва, 
-----  з’їзді

зустрічаються ще
-> громад- 

такі, які із 
хвалу на 

вл,іють прислухати- 
вненовки. Партін^ї^омітЙам^“^ 

деться поправляти тих, хто намагаться 
відмахнутися від ділової кришки бай 
луже ставиться до постанови Ппссі 
важливих проблем, до листів трудящих 
ЯКІ в ній публікуються».

ське значення преси Є й 
задоволенням сприймають 
свою адресу, г — •
ся до критики і робити"з неї

СПР...П КАМІНСЬКИЙ,
До.™1ськ„1-,₽райоТАО™



—-----------------------

Ви вмієте зберігати таємницю! А поводитися спокійно й тихої Так! 
Тоді я візьму вас із собою. Ми потрапимо спершу в тінистий дубовий 
гай, переправимось понтонним місточком через річку, пройдемо 
між невеликими дерев’яними будиночками і зупинимось перед най. 
більшим Із них, де написано: «Піонерська кімната»... Бачите в ньо
му групу хлопчиків і дівчатокі Вони про щось жваво розмовляють.

Цікаво! Тоді давайте наблизимось і послухаємо. Тільки умова: збері. 
гати повну тишу.ПІОНЕРСЬКА СТОРІНКА

шують тільки пташиний слів, галас 
дітвори, котра ллещеться у воді, та 
звуки горна, який скликає в похід чи 
на обід дітей трьох піонерських та
борів (у сусідстві з нами — ще «Ор
лятко» та «Барвінок»). Там, де кін
чаються тінисті шати дерев, — сма
рагдовий луг. На ньому живуть дві 
лелеки, наші друзі. Вони нас зовсім 
не бояться, І коли ми проходимо по
руч із загоновою піснею чи речів- 
кою, вони граціозно вигинають шиї 
і зацікавлено проводять нас погля
дом, немов запитують: «Що там зно
ву затіяли ці галасливі маленькі лю

ди, які так люблять співати, купати
ся і пустувати в наших володіннях і 
від гнізда яких завжди так смачно 
пахне?».

Мені подобається в таборі — в «Космо
сі» я проводжу вже четверте літо. Цієї 
зміни зі мною відпочивають близько двох
сот п’ятдесяти хлопчиків і дівчаток. Най

молодші. із «Зірочки». — ще жовтенята, 
найстарші, з «Альтаїру». — старшоклас
ники (чи. вірніше. старшокласниці, бо ж 
у цьому загоні тільки дівчатка).

Із собою в табір я захопив вудку і те
нісну ракетку. Не подумайте, шо тут не
має подібних знарядь. Але який же ри
балка. що поважає самого себе, буде ло
вити рибу чужою снастю? А улов вимі
рюється в «Космосі» не тільки грамами, 
а й очками. Наприклад, під час конкур
су рибалок, який скоро відбудеться, по
трібно буде тахишатн честь загону, ви
ловлюючи «великих * 1 * з маленьких». Зрозу
міло, шо перевіреною вудкою легше до
сягти бажиного. Ну. а коли почнуться 
поєдинки спартакіади табору. відкрию
ться переваги «своєї» ракетки.

ЧИМ ВИ ДУМАЄТЕ зацікавити? 
Уявіть собі тільки атмосферу, 

в якій вони читатимуть листа: море, 
кипариси, Аю-Даг під тропічним не
бом... А у нас?

— Неправда, всі мої друзі з то
рішньої зміни «Артека» прочитали б
і відповіли із задоволенням. Переко
наний, так буде й нині. До того ж ми
з вами на такій частині планети, про 
яку не сором розказати будь-де і 
будь-кому!

— Овва!
— От тобі й «ов-ва». Наприклад, 

скоро ми підемо на екскурсію в Пав- 
лиш. Це селище відоме сьогодні 
кожній культурній людині. Адже тут 
жив і працював великий педагог су
часності. Сонцепоклонник, Добро- 
творець сторіччя, як називали його 
ще за життя, — Василь Олександро
вич Сухомлинський. Або Берег Ге
роїв — дніпровська переправа.

— Що ви завели про планету, про 
визначні місця! Наче нам ні про що 
більше поговорити з артеківцями. 
Давай, Сашо, починай читати листа.

— Згода. Отже, увага. «Добрий день, 
друзі! Пише вам за дорученням дружини 
імені Юрія Гагаріна піонерського табору 
«Космос» колишній артеківеиь Саша На
заров. Минулого року я. як ви зараз, був 
членом піонерської республіки на Чорно
му морі, і сьогодні зберігаю найкраші 
спогади про ті дні. Недавно показував 
своїм новим друзям щоденники, фотогра
фії. марки і сувеніри, привезені з «Арте
ка». Раптом хтось запропонував: «А шо. 
коли ми почнемо листуватися з нинішні

ми мешканцями всесоюзної піонерської 
здравниці? Г.они розповідатимуть нам про 
своє життя ми — про своє». Так і по
чався цей лист. Давайте дружити! Згода?

Наш табір зветься «Космос». Роз
ташований він на березі невеликої 
притоки Дніпра — Сухого Омельнич- 
ка, біля районного центру Онуфріїв
на. Природа тут дуже красива — 
дубовий гай аж милується своїм 
відображенням у чистому дзеркалі 
річки, обрамленому осокою. Навко
ло — первозданна тиша, яку пору-

Кожен день у «Космосі» прино
сить нам нове, цікаве. Охочі до спі
ву, танців, віршів зайняті своїм у від
повідних гуртках, члени КІДу всти
гають за зміну не тільки ознайоми
тися з життям, турботами, традиція
ми ровесників із союзних республік 
та зарубіжних країн, а й обмінятися 
з ними листами, щоб потім продов
жити листування і вдома. Секції клу
бу «Олімпія» пропонують широкий 
вибір для охочих до занять спортам: 
волейбол, футбол, легка атле’ика, 
плавання, теніс — вибирай секцію до 
вподоби. Та й навіть якщо ти прово-

вра- 
шо 
на-

перекла- 
світу, — 
люди з 

нашої

по-

IIN

иас ми читали про 
спогадах одно.іолчан 
похований н» зчали, 
отримавши ’«ста від 
з .Молдавії з!<5гавш“

Репор 
таж
З
„Кос 
мосу

диш час лише в загоні, все одно те
бе підхопить вир зустрічей, вікто
рин, походів, конкурсів. Щозміни 
приходить до нас зі спогадами ком
сомолець двадцятих років Василь 
Федорович Горобець, часто зустрі
чаємось ми з людьми трудової сла
ви Онуфріївського району. А скільки 
вражень дають, скажімо, екскурсії 
по Дніпру в Канів, у сусідній Пав- 
лиш, гра «Зірниця», на яку до нас 
приїздять шефи з військової части
ни Кіровоградського гарнізону, дво
денний похід місцями бойової слави!..

Мені особливо близькі гра і похід. «Зір
ниця» подобається тому, шо я. закінчив
ши вісім класів у Кіровоградській серед
ній школі .V- 27 (а це буде через два ро
ки), вступатиму до сувооовського учили
ща. Тож готуюсь бути військовим уже 
сьогодні. А похід місцями бойової слави 
завжди нагадує нашу з газом поїздку до 
Молдавії на могилу дідуся — бойового 
льотчика Степана Спиридоновича Назаро
ва. Він загинув у перші дні Великої Віт
чизняної війни, збивши десять ворожих 
літаків. Мужність лейтенанта відзначили 
другим бойовим орденом (перший він 
одержав за бої в небі Іспанії). Довгий 

дідуся в книжках, 
але про те. де він 
І тільки 1973 року, 
чслвоних слідопитів 

спогади бойових 
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побратимів Степана Спйридоновнча, нам 
з татом удалося знайти ос ганив приста
новище близької людини. Таке н^_ забу
вається: розшуки в невідомому крию, спів
чуття, дружня допомога незнайомих лю
дей...

Тато не показував хвилювання, та 
я бачив і розумів його стан. Мого 
дідуся, свого батька, він пам’ятає 
тільки по фотографіях. Коли льотчик 
Назаров зав’язав останній бій, від
вертаючи увагу фашистських вини
щувачів від радянських бомбарду
вальників, коли він горів у своєму 

літаку, не випускаючи з рук штур
вала, коли палаюча червонозора ма
шина врізалася в землю, — синові 
минув тільки рік.

Кожного року 9 травня їздимо ми до 
дорогого нам обеліска з червоною зіроч
кою на молдавській землі. Кладемо кві
ти, стоїмо в шанобливому мовчинні. Не
давно я звідав таке ж хвилююче відчут
тя, коли стояв на березі Дніпра біля се

ла Дереївки і слухав разом з учасниками 
походу розповідь очевидця переправи че
рез ріку. Близько п’ятисот танкістів, піхо
тинців, льотчиків, артилеристів стали І е- 
роями Радянського Союзу в бою за цей 
невеличкий клаптик землі, тисячі солда
тів, багатьом з яких було 18—19 років, за
гинули тут. Є щось спільне в нашій сі
мейній трагедії і трагедії цього краю. Я 
також знаю цих воїнів тільки з фотогра
фій і портретів на музейних стендах. Але 
вони безмірно дорогі мені, як найближчі 
люди.

...Тихі ромашкові розсипи на зруй
нованих бліндажах, мирний шелест 
хвиль Дніпра — гігантської брат
ської могили, куди ми опускаємо 
квіти шани. Не забути тебе, Берег 
Героїв — священна земле!

Це почуття виникає й тоді, коли 
ступаєш подвір’ям чи кімнатами му
зею Павлиської середньої школи. 
Тут жив і працював великий, педагог 
сучасності Василь Олександрович 
Сухомлинський. Сад Радості, куто
чок Казки, острів Мрії — побачити 
все це власними очима, вникнути в 
атмосферу, в якій зароджувалися 
високі ідеї, постояти в тиші кабіне
ту, де писалися книги, що 
дені нині на десятки мов 
заради цього їдуть сюди 
найвіддаленіших куточків
Батьківщини і з-за кордону. Щодня 
біля погруддя із зіркою Героя 
являються букети свіжих квітів...

А втім, нехай не складеться у вас 
женин, що ми тільки те й робимо, 
«експлуатуємо» сонце, воду, кухню, 
шого улюбленого музичного керівника 
Володимира Федоровича Санжару. вожа
тих. За 26 днів відпочинку встигаємо за
лишити і корисний слід на землі, яка по
дарувала нам стільки задоволення. Тру
дові десанти в колгосп «Зоря», догляд за 
саджанцями в лісі, виступи агіткульт- 
брнгади піонерів на фермах і перед жни
варями — все це наш посильний вклад у 
виконання завдань десятої п’ятирічки.

Звичайно, можна б написати бага
то і про веселе свято Нептуна, про 
табірний фестиваль мистецтв «Алло, 
ми шукаємо талантів!», про лінійку 
Слави, про екскурсію на Онуфріїв- 
ський кінний завод, але про все роз
повісти просто неможливо. В сумі 
враження вкладаються в одне со
нячне, барвисте, радісне поняття — 
піонерське літо, канікули. I думаю, 
ви звідали, наскільки приємне це по
няття...».

— А чому так мало сказано про 
наших вожатих' з Кіровоградського 
педінституту? Адже вони так піклую

ться про нас...
— Я б відзначив кухонних праців

ників. Хіба бувають у нас несмачні 
обіди чи вечері? Ніколиі

— А я б додав...
— «А я», «а я»! Не всі зразу, спо

кійніше. Давайте по порядку...
Ну, друзі, хоча спір у розпалі, нам 

пора. Залишимо членів ради дру
жини піонерського табору «Космос» 
за обговоренням листа в «Артек» 
одних. Віримо: в Криму читати листа 
буде так само цікаво, як нам слуха
ти. А ми повернемося до себе. Хто 
куди! Напевне, більшість із вас — у 
такі ж піонерські табори, дехто — 
на колгоспний тік чи до комбайна, 
дехто — в туристський похід або на 
екскурсію. Канікули — в зеніті! І нам 
хочеться, щоб завжди протягом піо- 
иерсвкого літа у вас був гарний, здо
ровий настрій!

Та, перш ніж прощатись, ми хоче
мо запропонувати тобі одну справу. 
Наступний «Бий, барабан!» вийде та. 
кож з розповідями про канікули 
юних ленінців. А що, коли там буде 
і твоя заміткаї Напиши нам, як про
йшло твоє піонерське літо, згадай 
тих, хто подбав про те, щоб воно 
пройшло небуденно. Чекаємо листів.

МГСТ ЧЕРЕЗ СУХИГІ ОМЕЛЫ ІИЧОК 
З'ЄДНУЄ ДВІ ЧАСТИНИ ПІОНЕРСЬКО
ГО ТАБОРУ «КОСМОС» ЩОДНЯ НА 
ОБОХ БЕРЕГАХ- НЕ СТИХАЮ ! Ь СМІХ, 
Пісні, розваги дітвори, каніку
ли - в ЗЕНІТІ!

Фото В. ГУДЗЕНКА.
смт. Онуфріївна.
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Заклад готує робітників таких 
будівельних спеціальностей:

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ос-

лн за краще запрошувати «мас
титих» гравців з інших .місць.

Нині керівництво команди 
орієнтується на місцевих, пе
реважно молодих гравців. У ко
лективі добре поєднуються 
вміння досвідчених Юрія Ка- 
сьонкіна, Олексія Кацмана. 
Олександра Смнченка. Олексія 
Іонопа, Анатолія Хропопа, 
Олександра Спітька із завзят
тям і наполегливістю молоді — 
Олександра Алсксєєва, Миколи 
Латиша, Валерія Самофалова, 
Віктора Стецснка. Валерія Сс- 
редова та інших, 
покладаються, їй довіряють, 
вона розуміє це, старається ви
правдати допіру.

Кажуть, футбольний сезон 
починається ще взимку, в на
вчально-тренувальний період. 
Керівники команди старанно 
планують ного. Помітні вагомі 
зрушення в бік об’ємності та 
інтенсифікації тренувань. В ос
нову ■ 
роботи 
входять 
принципи гри, що відповідають 
вимогам 
Ось чому в «Зірці» і 
стали .збалансованість 
взаємодії в ланках, 
фізична підготовка і. ______
сформувався психологічний на
стрій на перемогу. Саме цей 
фактор і відіграв основну роль 
у тому, що серед усіх команд 
зони у «Зірки» найбільше вигра
шів на чужих полях.

Щоб краще діяти проти су
перника. потрібно добре ного 
знати. І в цьому в «Зірці» є 
псина система. Збираються дані 
на основних гравців інших 
команд зони. Перед черговим 
матчем хтось із тренерів ви
їжджає в місто, де грає най
ближчий суперник. Перегля
дає гру. побудову ланок. їхні 
взаємодії, враховує особливості 
кожного гравця. Відповідно до 
цього даються завдання коман
ді в цілому та окремим футбо
лістам на матч. Перед виходом 
на поле завдання уточнюються. 

Тут доречно було б сказати, 
що нього року --Зірка» ніколи, 
навіть у гостях, не застосовува
ла суто захисного варіанту гри. 
Правда. бупало. шо наші 
гравці відкочувалися до своїх 
воріт. Але тільки для того, щоб 
У наступну мить перейти в 
контратаку. Між іншим, це один 
з тактичних варіантів. мета 
якого — підтягнути на себе су
перників. приспати їх пильність, 
відкрити простір для свого ата
куючого манеиоу.

Але успіх «Зірки» — це поки 
що половина успіху. Адже по
переду друге, значно важче ко
ло. Попереду зустрічі в гостях 
з такими командами, як крипо- 
рііькнй «Кривбас», харківський 
«Металіст», житомирський «Ав
томобіліст» , миколаївський
<Суднобудівник». Та й усі інші 
наступні матчі не назвеш лег
кими. Давно відомо, що проти 
лідерів усі суперники — і більш 
підготовлені, і менш, грають з 
повною піддачею сил. Тож по
стійне напруження властиве і 
сильним, і слабким командам, 
і найменше роїслаблеиня може 
обійтися дорого.

«Зірка» — команда швидкіс
ної гри. її стрімкі рейди перід-

сучасного футболу, 
кращими 

> ліній, 
загальна 
головне.

ко приголомшували суперників 
і примушували їх капітулювати. 
Але швидкість корисна тоді, 
коли її супроводить комбіна
ційна, осмислена гра. Інакше 
швидкість перетворюється в по
спішність. при якій атаки ма
ють сумбурний характер і, як 
правило, не приносять резуль
татів. Згадаємо у зв’язку з 
цим матч у Кіровограді між 
«Зіркою» і Хмельницькою «Хви
лею». Господарі поля 90 хви
лин штурмували ворота гостей, 
а на 
нулі, 
щоб 
лось.

Журналіст Олег Кучеренко в 
статті «Чи не тупцюємось ми на 
місці», надрукованій у газеті 
«Советский спорт», наводить ці
кавий випадок:

«Недавно мені розповіли та
кс: програла команда * важли
вий матч, усі сидять у роздя
гальні засмучені, а тренер за
питує: «Що це ви рухалися сьо
годні погано — чи втомилися?». 
«Та що ви. — відповіли футбо
лісти. — ще два тайми можемо 
відбігати». Тренер обурився і 
став розповідати про те. скіль
кох видатних футболістів у нас 
і за кордоном йому доводилося 
бачити в момент, коли закінчу
валась гра. Вони віддали псі 
свої сили боротьбі, і мали 
вигляд вижатого лимона. Та
кий сучасний футбол, і майстром 
справжнім не станеш, поки не 
навчишся віддавати боротьбі 
псі сили».

Що ж до футболістів «Зір
ки». тп начальник команди 
Ю. І. Махпо. у зв’язку з вище
сказаним. дає такий коментар:

— Навчитися віддати всі си
ли боротьбі на полі — це вели
ке мистецтво. Дивишся, па тре
нуванні гравець витримує і ве
лике навантаження, і майже все 
точно виконує. А під час гри 
не .може показати того, на що 
ііііі здатний. У цьому плані ми 
чекаємо більшого від Володими
ра Хропопа. Олександра 
ка. Валерія Ссредова і 
інших гравців.

А взагалі прагнути до 
го. вдосконалюватись 
всім. Наші гравці, 
молоді, мають майже 
жеій можливості 
ця. Вони знають, 
гпада у великий 
йшли такі визнані 
ряпого м’яча, як 
майстер спооту Володимир Вс- 
ремєєп. майстер спорту між
народного класу Валерій Пор- 
куяи. майстри 
слав Єпсеєнко. 
та інші. З них
приклад, прагнути до таких же 
висот.

Так. і тренерам, і футболіс
там є над чим працювати. Під
вищувати технічне оснащення, 
виховувати у гравців уміння 
мислити і швидко приймати рі- 
шеиия в найскладніших ігро
вих епізодах, розвивати функ- 

і ціональпі системи спортсме- 
і піп — такий далеко не повний 
і попелій .завдань.

Отже, завтра стартує друге 
і коло. Наші земляки зустріну

ться в Житомирі з «Автомобі
лістом». Усі уболівальники ба
жають їм успіху.

маляр будівельний (строк навчан
ня — 3 роки),

столяр будівельний (3 роки),
муляр, монтажник конструкцій 

(З роки),
штукатур-плитковвк-лицювальник 

(З роки),
лицювальник-плитковик-мозаїст (З 

роки),
муляр (і рік),
маляр (1 рік),
плитковий (1 рік).

Приймають юнаків і дівчат з 
вітою не нижче 8 класів, віком 
15—16 років. Па однорічний строк 
навчання приймають осіб з 10-клас- 
ною освітою, а також звільнених 
у запас із лав Радянської Армії.

Вступники подають свідоцтво 
про закінчення 8 класів або атестат, 
свідоцтво про народження, довідку 
про місце проживання, довідку про 
склад сім’ї, 6 фотокарток розміром 
3X4 см, довідку з поліклініки (фор
ма № 286), рентгензнімок грудної 
клітки і результати аналізів.

Учнів забезпечують безплатно 
одягом, спецодягом, триразовим 
харчуванням, гуртожитком.

Під час практики учням виплачу
ють третю частішу зароблених ни
ми грошей.

Випускників учплиіпа забезпечу
ють роботою в трестах «Білоиеркїві 
промжптлобуд», «Білоцерківхім- 
буд», на комбінаті «Кнївпромбуд».

Училище має упорядкований гурт 
тожпток, добре обладнаний па* 
вчальшііі корпус, майстерні, кіно
зал, спортивний зал, стрілецький 
тир.

Особи, то закінчили училище з 
відзнакою, користуються пільгам# 
для вступу до середніх спеціальних 
навчальних закладів і вузу. Як

Початок занять з 1 вересня.

Адреса училища: м. Біла Церква
Київської області, вул. Турчаніно- 
па, 33/35.

ДИРЕКЦІЯ.

Ждаповський індустріальний технікум

денний відділ: на базі 
неповної середньої шко
ли —

прокатні й ЕСЛОЧИЛЬНІ 
стани,

не 1976—1977 нввчальний рік
обробка металів різан

ням,
технологія зварюваль

ного виробництва, 
кувально - штампуваль

не виробництво;
на базі середньої шко

ли —

електроустаткування 
промислових підприємств 
і установок;

заочний відділ на базі 
середньої школи —

технологія зварюваль
ного виробництва,

обробка металів 'різан
ням,

електроустаткування

промислових підприємств 
і установок,

експлуатація автомо
більного трансгорту.

Іногородніх забезпечу
ють гуртожитком.

Адреса технікумуї 
341000, м. Жданов До
нецької області, вуп. Я 
Травня, 69.

ДИРЕКЦІЯ.

Сніть- 
ДСЯКИХ

крашо- 
треба 

особливо 
необме- 

для зростан
ню з Кірово- 
футбол вн- 
манстрн нікі- 

заслужсннй

спорту 
Василь

і слід брати

Стані- 
Боснй

М. СОМОВ.-7
А ТЕПЕР—САМОСТІЙНІСТЬ!
Того дня було важко зрозуміти, хто хвилювався біль

ше — викладачі, чи учні. Тобто вчорашні учні, бо відтепер 
вони іменуватимуться випускниками Кіровоградського 
кооперативного професійно-технічного училища. 236 май
бутніх працівників сфери обслуговування отримали сві
доцтва про присвоєння кваліфікації кухаря, кондитера, 
хлібопекаря, інвентаризатора. Приємно було Анатолію 
Трофимовичу Бурковському, директорові учнлпша, вручати 
ці свідоцтва. Сорок три з них — червоного кольору: їх 
власники закінчили навчання з відмінними оцінками. Гор
дилися викладачі Іриною Васик, Галиною Самофаловою, 
Тетяною Опошенко, Олександром Сіробабою, Ольгою Єр- 
маковою та іншими. Саме їм представники Знам’янської, 
Новоукраїнської, Олександрійської та інших райспоживспі- 
лок, що прибули на випускний вечір, вручили цінні пода
рунки на знак подяки за відмінну роботу під час практики.

В. ПИСАРЕНКО, 
заступник директора по виховній роботі Кіровоград
ського кооперативного професійно-технічного учи
лища.

Редактор М. УСПАЛЕНКО.

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

Б К 12578, Індекс СІ 197,

Крсисігіуці.ііе
професій НО-ТСХНІ'ІІІС

оголошує набір учнів
па спеціальності: електрослюсар, газоелектрозвар

ник, слюсар механоскладальних робіт, слюсар по ре
монту автомобілів, електрозварник арматури з умін
ням працювати на автоматах контактного зварюван
ня, електрозварник, машиніст баштових 
столяр деревообробних виробництв, 
умінням працювати тістоводом і на 
машині — приймають випускників

кранів, 
хлібопскар з 
тістообробній 

______ _ восьмирічних 
шкіл, строк навчання — 3 роки. Одночасно учні здо
бувають середню освіту. Випускники одержують 
диплом про закінчення училища та атестат про се
редню освіту;

кранівник козлових і мостових кранів, електро
зварник, формувальник залізобетонних виробів і кон
струкцій. кранівник портальних кранів — строк на
вчання — 1 рік. Приймають юнаків і дівчат, що ма
ють середню освіту.

Учнів забезпечують гуртожитком, обмундируван
ням і триразовим харчуванням. Час навчання в учи
лищі включається в загальний стаж.

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

НА БАЗІ 8 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря;
електрогазозварник;
електромонтер сільської електрифікації і зв язку; 
слюсар по ре/лонту автомобілів, тракторів і сіль

госпмашин.
СТРОК НАВЧАННЯ — З РОКИ.
Зарахованих (юнаків і дівчат) забезпечують сти

пендією, парадною і робочою формою одягу, три
разовим харчуванням, тих, що мають потребу — гур
тожитком. Ті, що успішно закінчили училище, одер
жують документ про професію, атестат про серед
ню освіту і направлення на роботу;

НА БАЗ! 10 КЛАСІВ —
електромонтер сільської електрифікації і зв’язку 

(строк навчання — 1 рік);
електрогазозварник (строк навчання — 1 рік І 6 мі

сяців).
Приймають юнаків і дівчат. Зарахованим виплачу

ють стипендію в розмірі 30 карбованців на місяць, 
відмінники одержують підвищену стипендію;

НА БАЗІ 10 КЛАСІВ —
тракторист-машиніст широкого профілю з кваліфі

кацією слюсаря (строк навчання — 8 місяців).

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«МОЛОДОЛ коммунар» - 
оргпп Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Корової рад.

Друкарня їм. Г. ЛІ Димитрова 
обласного управління у справах видавництв, 

поліграфії і книжкової торгівлі, 
м. Кіровоград, вул. Глікки. 2.
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НА 1976—1977
НАВЧАЛЬНИЙ РІК

мають середню освіту, звільненим у,Особам, що
запас із лав Радянської Армії, зарахованим до учи
лища на спеціальність «Формувальник залізобетон
них виробів і конструкцій», виплачують стипендію— 
70 карбованців на місяць

Тих, хто закінчить училище з відзнакою, при їх-: 
ньому бажанні, направляють для дальшого навчан
ня у виті ії середні учбові заклади без стажу обо
в’язкової роботи.

Під час виробничого навчання учням виплачують’ 
33 проценти їхнього заробітку.

Вступники подають заяву, автобіографію, паспорт 
або свідоцтво про народження, свідоцтво або атестат, 
про освіту, характеристику, довідки з місця прожи
вання і про склад сім’ї. 6 фотокарток (3X4 см), ме
дичну довідку (форма № 286).

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: м. Кременчук Полтавської облас

ті, Занасип-1, вул. Ярмаркова, 9, МСПТУ-16. Телефо
ни: 2-33-17, 299-94-46.

ДИРЕКШ^р-

За направленнями колгоспів, радгоспів та інших 
сільськогосподарських підприємств приймають учнів 
на спеціальність «Машиніст холодильних установок»« 
Строк навчання — 6 місяців. Стипендію виплачують 
колгоспи, радгоспи та інші сільськогосподарські під
приємства, які видали направлення.

Юнаків і дівчат, що мають освіту не нижче 10 кла
сів, приймають на спеціальність «Електромснтер'сіль- 
єької електрифікації». Строк навчання — 1 рік. За
рахованим виплачують стипендію, видають парадну 
й робочу фор/лу одягу, їх забезпечують триразовим 
харчуванням.

Осіб, які мають посвідчення тракториста другого 
чи третього класу, приймають на спеціальність «Бо; 
дій тракторів Т-150 і Т-150К». Строк навчання — З мї- 
ся ці.

Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий
мають на спеціальності:

електрогазозварник (строк навчання — 10 місяців); 
електромонтер сільської електрифікації І зв’язку 

(строк навчання — 10 місяців);
електро/лонтер сільської електрифікації (строк на

вчання — 8 місяців);
тракторист-машиніст широкого профілю з правом 

роботи на Т-150, Т-150К (строк навчання — 8 місяців)«
Увільнених у запас із рядів Радянської Армії прий

мають за направленнями колгоспів, радгоспів та ін
ших сільськогосподарських підприємств. Учнів за
безпечують стипендією в розмірі 85 карбованців.

Початок занять — у міру комплектування груп.
Вступники подають документ про освіту, свідоцтво 

про народження (після досягнення 16 років — пас
порт), характеристику зі школи або з останнього міс
ця роботи, довідки з місця проживання і про склад 
сім’ї, автобіографію, 6 фотокарток розміром ЗХ^ 
сантиметри.

Приймання заяв почалося з 1 квітня.
Початок занять з 1 вересня 1976 року.
Адреса училища: м. Олександрія-7, с. Оитябрсц^ 

вул. Трудових резервів, 1. їхати автобусом «Б» до'^к 
линки «Октябрське». '

ДИРЕКЦІЯ» І
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