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НІ ХВИЛИНИ ПРОСТОЮ,!« ГРАМА ВТРАТ!

з

колгоспу
Калініна

району (СК-4)

№евеа

КВАШУК з колгоспу 
Ульяновського району 

— 4386.

імена тих, хто 
ранніх зернових 

стан боротьби за 
всім молодим хлі-

,П. ШЛІФЕ?, 
голова колгоспу «Зоря комунізму» Новоархапгельського 
району, Герой Соціалістичної Праці, делегат XXV з’їзду 
КПРС.

ІГовоукра-
райоїіу («Колос») —

сОцюліс*и Іив1в ;|
З^ЯГАМНЦ І її

РІК БИДВКНЯ XVII ПРОЛЕТАР! ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

i£U СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ

Віктор СЕНД-
ЗІОК з колгоспу 
імені Кірова Бо- 
брниецького ра
йону комбайном 
«Колос» намо
лотив 5561 цент
нер зерна.

Анатолій ЮХИМЕНКО з кол
госпу імені Кутузова 
їнського 
5057.

Віктор 
«Родина» 
(«Нива»)

Олександр СЕМЕНОВ з рад
госпу «Більшовик» Повоукраїн- 
ського району («Колос») — 
4188.

Анатолій ДЖЕНКО з рад
госпу *Інгул ьський» У стилів-

ського району 
(«Колос»)—4114.

Микола БОЙ
КО з 
імені
Бобрннецьк ого 
- 4019.

Микола БОРОДАВКА з кол
госпу імені Калініна Олександ
рійського району («Колос») — 
3928.

Аркадій МОВЧАНСЬКИИ з 
колгоспу імені Фрунзе Ульянов
ського району («Нива») — 3922.

Василь КРАСОТА з колгоспу 
імені Леніна Вільніанського ра
йону («Пива») — 3906.

Володимир БЕЗПАЛКО з кол
госпу імені XXI з’їзду КПРС 
Бобрнпецького району («Нива») 
— 3873.

Анатолій ТЕТЕВА з колгоспу 
імені Фрунзе Ульяновського ра
йону («Колос») — 3415.

Микола ТКАЧЕНКО з кол
госпу імені Шевченка Долнн- 
ського району («Нива») — 3410.

ТЕЛЕГРАМА
КІРОВОГРАД, РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «МОЛОДИЙ КОМУНАР»

З увагою і задоволенням слідкую за трудовим суперництвом мо
лодих жниварів. На «Колосі» комсомольця колгоспу імені Жоіиііс- 
воі революції Ізмаїльського району Валентина Говчара вже красує
ться шість зірок. Жнива на Кірозоградщипі розпочалися пізніше, 
але Кіровограді^ запропонували високий темп і наздоганяють моїх 
земляків. Щиро вітаю Віктора Сспдзюка, Анатолія Юхимепка, які 
першими серед молодих жниварів Кіровоградської області перейшли 
рубіж 5000 центнерів .хліба. Бажаю нових успіхів!

А. КУЦИЙ, 
бригадир тракторної бригади колгоспу імені Леніна Балт- 
ського району Одеської області, Герой Соціалістичної Пра
ці, делегат XXV з’їзду КПРС.

'* Колгосп імені КіроЕа Бобрнпецького району, 
Віктору СЕНДЗІОКУ

Вітаю з трудовою перемогою. Ви першим серед молодих жпива- 
рів області намолотили 5000 центнерів зерна.

Кожен день називає імена правофлангових, 
не шкодує сил і вміння, щоб пронести косовицю 
швидко і якісно. Нині, коли настав вирішальний 
врожай, зичу щедрого ужинку, успіхів у роботі 
боробам!
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ПРИЙШЛИ 
ДО ТЕБЕ, 

БАТЬКОВЕ 
ПОЛЕ!

настроєм вийшли збирати хліб нові ■ а і'.ел- 
І’ЛІИЛ (зліва) та ОлгксанЯР ГВАНЧЕИКО (фото

(внизу): ь колгоспі «Заповіт Леніна» йде сг.ирту-

ПРИКЛАД
ТРУДЯЩИХ 
КУБАНІ

Генеральний секретар 
ЦК КПРС товариш Л. І. 
Брежнєв надіслав .піст 
Краснодарській крайо
вій партійній організації, 
трудівникам сільського 
господарства краю в 
ЗВ’ЯЗКУ З ВЗЯТИМИ JIIIMH 
новими, підвищеними со- 
ціалістичними зобов’я
зання ми — продати дер
жаві в нинішньому ропі 
4 мільйони 400 тисяч 
тонн зерна, що значно 
перевищує встановлений 
загальний обсяг закупок 
і раніше взяті зобов’я
зання.

Цс яскраве свідчення 
того, говориться в листі, 
що трудящі Краснодар
ського краю конкретни
ми ділами підтримують 
економічну політику пар
тії, прийняту па XXV 
з’їзді КПРС.

(ТАРС).

ваиия. Фото В. КОВПАКА.

З хорошим 
госпу Віктор 
вгорі).

Па фото

За садами на узгір’ї — школа. Скільки стежок до неї! Вони, як промені, сгрещуються 
біля порога двоповерхового будинку, як промені, відсвічують від нього, щоб ПОТІМ ЗЛИТИСЯ Е єди
ну дорогу з коротким і містким іменням — життя. Замислюються на злитті цих стежек тан» 
безтурботні донедавна юнаки і юнки, бо завтра не буде поруч учителів, бо завтра вирішувати 
все самим.

А своє «завтра» вісімнадцять випускників Цибулівської середньої школи визначили е остан
ній день занять. Ще залишатимуться лічені дні до випускних екзаменів, ще й останній дзвічск 
продзвенить лише за кілька хвилин, та рішення прийнято. Не в ці хвилини, не вчора і не сьогсдш 
Лягає воно на аркуш із зошита короткими рядками, що йдуть від самого серця сі нед-я- 
тилітніх: «Прошу прийняти мене в колгосп по закінченні школи і забезпечити роботою за «£г_ 
>ом...»я

(Закінчення на 2-й стор.).



Z о ХМ op« „Молодяі комунарі

Анатолій ШАПОВАЛОВ. Анатолій ШАПОВАЛ. Сергій ЧЕРНИШ.
Володимир КАРПАУХ. Віктор РАЇЙА.

(Закінчення. Поч. на 1-й crop.).
Через кілька днів вони дізнаються, що в 

Костромській області всім класом їхні ро
весники — випускники залишилися працю
вати в рідному колгоспі. Через кілька днів 
£ хвилюванням читатимуть у «Комсомоль
ской правде» привітання костромичам від 
Генерального секретаря Центрального Ко
мітету КПРС товариша Л. І. Бреж
нєва. І ще раз пройме впевненість кожно- 
1^6 ~~ вибір зробили правильний, такий, 
якого самі бажали, якою чекали від них 
батьки-хлібороби.

На випускному вечорі їм вручили тру
дові книжки колгоспника. Лише в одній 
Тракторній бригаді сьогодні працюють 
Ціістпадцять випускників. Такого одностай
ного потягу до механізаторських професій 
іеред молоді в господарстві те не спосте
рігали. Половина випуску школи нині — 
рівноправні члени колгоспу. Спитаєш «чо
му?». Усмішки на юних обличчях і, після 
Абздумів, пояснення — можливо несподі
ване, уривками, та пройняте переконанням, 
що їм господарювати на землі батьків. *v

«Запишіть мене 
на курси»

З цим проханням звернувся до вчителя 
трудового виховання десятикласник Ана
толій Шаповал. Річ у тому, що в колгоспі 
відкривалися якраз чотиримісячні курси 
трактористів і правління вперше дозволи
ло прийом на них навіть випускників. Ана
толій був серед перших, хто вирішив без 
відриву від навчання в школі отримати 
посвідчення механізатора. Згодом шістнад. 
цять його однокласників після занять у 
школі поспішали на кур
си. Своє рішення Анатолій 
пояснює просто:

— Із сорок дев’ятого 
року мій батько працює 
механізатором. Пам’ятаю, 
коли мені не було ще й 
семи, всупереч усім пра
вилам техніки безпеки він 
брав мене «покататись» 
на ДТ-20. Більшого щастя 
для мене тоді не було. А 
після закінчення восьмого 
класу, в дні канікул, пі
шов помічником на ком
байн. Усі жнива працю
вав... Побачив, як потекло 
зерно з бункера «мого» 
комбайна, — відчув, ніби

■ тримаю відповідь: чи змо
жу хліб ростити? Про те, 
іцо буду механізатором, 
вирішив остаточно. Після 
дев'ятого класу знову 

. працював на тракторі, в 
жнива перейшов у поміч
ники до комбайнера. І ні. 
коли не забуду того дня, 
коли вдома «на сімейній 
£>аді» сказав, іДо залишу
ся в колгоспі. Батьки щи
ро зраділи. Батько так і 
сказав: «Значить, недарем
но брав тебе з собою на 
трактор, не зрадив ти на
шої професії». А чого мені
її зраджувати? Поле люблю, особливо то
ді, коли достигають хліба. Люблю машини, 
Якими робиш те поле таким щедрим... 
Цього року ми, випускники, навіть поруши
ли шкільну традицію — на випускному ве
чорі світанок зустрічали в полі, а не в лісі, 
іцо поруч села. Простір, хоч злітай, повітря 
п япке від пахощів степу, обважнілого вро
жаєм на порі. Багатство і краса довкола... 
Уява себе господарем усього цього — і 
більшого щастя не може бути...

Сашкова мрія

Вони зустрічаються вранці иа польовому 
стані тракторної бригади. Всі шістнадцяте
ро. Намагаються триматися по-дорослому, 
як старші. Та коли-не-коли й прорветься то

ПРИЙШЛИ
ДО ТЕБЕ, 
БАТЬКОВЕ
ПОЛЕ!

жарт, то дзвінкий сміх. Адже ще так не
давно були вони просто школярами. Толя 
Шаповал, Вітя Раїна, Сергійко 
Петрик Орлснко, Вітя Грачов, 
Черииш... Тож не просто відразу

Лизунов,
Сергійко 
перейти 

«з* дорослі». Шкільна юність ще довго бу
де в спогадах, тим більше, що половина 
випускників так і не розлучилася. Та до
рослішають хлопці там, де комбайни кла
дуть хліб у валки, де трактори готують 
землю під новий урожай.

...Інженер по техніці безпеки, заступник 
голови профкому, зупинивши машину біля 
лісосмуги, сказав:

— Екіпаж Анатолія Івановича Власен- 
ка — перше місце на сьогодні, — і поспі
шив до комбайна, на бункері якого майо
рів червоний прапорець.

І (а кілька хвилин замовкає двигун, чоло-
з

порад» свою наставника вчорашній десятикласник

б) Незабаром Анатолій ГОЛОВЧЕНКО (зліва) і Віктор Ф1ЛАТОВ 
покладуть тут перші валки пшениці.

А Уважно слухає
Петро ОРЛЕНКО.

Фото В. КОВПАКА.

вік із сивими скронями і зовсім юний хлоп
чина вже уважно читають інформаційний 
жнивний бюлетень. Хлопець не втримує 
усмішки: за два робочих дні поклали у 
валки горох на 22 гектарах. Он і дядько 
Анатолій задоволений. Користуюся цією 
Хвилиною відпочинку, звертаюся до поміч
ника комбайнера Олександра Іванчеика.

— Приємно бути переможцем?
— Третій сезон жнивую, після восьмого 

класу спробував — сподобалось. Навіть 
коли важко, коли після робочого дня тіло, 
немов після, посилених тренувань... А вран
ці встанеш — і швидше в поле, хліб же че
кає... Третій сезон па косовиці, а ось у пер
ших іще не був... Звичайно, це заслуга 
дядька Анатолія — одинадцять років мій 
наставник водить комбайна. А нинішнього 
успіху і я йому допоміг добитися. Так хо
четься, щоб прапорець на нашому ком
байні залишився до кіпця жнив!

29 ЛИНИЯ рожу*

W« плитні, 
а&ішті

ЗРОБЛЕНО 
ДОСТРОКОВО

Віктор ГРАЧОВ.

На чотири дні раніше 
строку здали з експлуата
цію пост електричної цент
ралізації і новий парк від
правлення поїздів члени —.. 
комсомольсько - молоділи >• 
його колективу оператив
ного зв’язку дистанції сиг
налізації Знам янського від
ділка Одесько-Кишинів
ської залізниці. При випро
буванні об’єктів жоден 
поїзд не затримався, не 
вийшов з графіка. Це свід
чить про те, що колектив, 
очолюваний Віктором Крав- 
цовим (групкомсорг Олек
сандр Тарасенко), здав оои- 
два об’єкти з відмінною 
оцінкою якості робіт.

П. МАКАРОВ, 
інструктор Знам янсько
го міськкому комсомолу.

Початок династії

У тракторну бригаду разом з випускни
ками приїхав і директор школи Анатолій 
Васильович Єфремов — турбувався про 
влаштування хлопців. Хвилювання вияви
лось даремним. Тут же в червоному кутку 
відбулися збори колективу бригади. Но
вачків закріпили за досвідченими механі
заторами, які віднині мали стати для них і 
вчителями, і шефами, і старшими товари
шами, словом — наставниками. 11а тих же 
зборах Володимир Іванович Карнаух ска
зав:

— Помічником до себе на «Беларусь» бе
ру сина...

Через кілька днів екіпаж Карпаухів пра
цював на буряковій плантації. Час від часу 
батько передавав синові кермо і тоді пиль
но дивився на вже оброблені рядки — Вік
тор вів трактора рівно й плавно, як годи
ться. «Уважний, не ріже буряків. Буде толк

із хлопця», — подумає батько і поділиться 
своїм висновком увечері з дружиною.

А у сипа свої думки. Віктор говорить про 
них з чисто юнацькою щирістю:

~ Виявляється, у мене найдавніша про
фесія. Землю орали, коли ще й цивілізації 
не було. Скільки поколінь землеробів про- 
ншло планетою до мене! А мені ось повез
ло чи не нанбільше. Не сохою, а найсучас
нішим трактором обробляти землю. А суть 
одна юдувати людей хлібом. Замислиш- 
СИп_."Л-' Я-С вЦпов*Дальпа це справа.

Дуже відповідальна. І почесна. Коли хліб 
ростиш для всіх, а тобі лише сімнадцять...

О. БАСЕНКО,
т, спецкор «Молодого комунара».
Колгосп «Заповіт Леніна»

• Зпам’янського району.

«Цього ропу я закінчив 
десятий клас. Хочу вступа
ти до Кіровоградського 
кооперативного технікуму, 
набути там спеціальності 
організатора радянської 
торгівлі. Повідомте, будь 
ласка, умови приймання на 
цю спеціальність,

Станіслав Г,
с. Торговиця 
Новоархапгельського 
району».
На запитання зідповідас 

А. В. ГОЛОВАТЮК — відпо
відальний секретар прий
мальної комісії Кіровоград
ського кооперативного тех
нікуму імені М. П. Сая:

— Двері нашого навчаль« _ 
ного закладу відчинені як 
для тих, хто закінчив вісім 
класів (вони можуть набути 
спеціальності товарознавця 
продовольчих чи промис
лових товарів), так і для ви
пускників десятирічок (во
ни вчитимуться на бухгал
терів, плановиків, товаро
знавців та організаторів ра
дянської торгівлі). Прийман
ня документів від восьми
класників закінчується 31. 
липня, випускникам серед
ніх шкіл цей строк продов
жено до 14 серпня включ
но. Поки що конкурс неве
ликий: на базі восьми кла
сів 140 абітурієнтів претен
дують на 90 вакансій, від 

. тих, хто має середню осві
ту, надійшло 300 заяв при 
плані набору 150 чоловік. 
Вступна сесія триватиме з 
2 по 20 серпня. Без екза- 

I менів приймаємо осіб, які 
І закінчили школу з медаллю 
І або мають похвальні гра- 
I моти з дисциплін, що екза- 
I менуються. Переваги в кон- 
I куреному відборі на боці 

тих, хто має виробничий 
І стаж два й більше років, 
І звільнених у запас із лав 
І Радянської Армії, випуск-

■ ників сільських шкіл. Та го- 
І повна умова лишається не

змінною — всім потрібно 
І успішно скласти вступні ек-
■ замени: на базі десяти кла- 
I сів — з української чи ро

сійської мови (твір) і мате-
■ матики (вступникам на то

варознавчі відділення — 3
■ хімії" (усно); на базі восьми
■ класів — з української чи 
І російської мови (диктант)
■ і математики (усно).



29 лжлнм 197 в РОКУ
Д дівчата— 
Заслухаєшся...

Де живуть найвродлнвіші дівчата? У 
Злинці! Не вірите? Приїздіть — самі по
бачите.
] Досить раз потрапити на виступ худож
ньої агітбригади, послухати чарівні голо
си наших солісток Валентини Позикової 
Цаталкн Ховрящук, Валентини Іванової 
(та всіх і не назовеш!), щоб перекопати
ся в цьому.

(Випускниці, які нинішнього року закін
чили школу, стали ядром агітбригади, 
стоорспоі на базі двох сільських будинків 
культури, і тепер радують жниварів дзвін
коголосою піснею, запальним танцем.

3,,аУ' можливо, саме хороший на
стрій, що його подарували члени агіт
бригади жниварям, і допоміг комбайнерам 
Григорію Шкрябіну, Лін колі Ковальову, 
Анатолію Ковальову, Миколі Подлєсіюму, 
^аснлю Лубцову славно попрацювати в 
наступні дні. очолити соціалістичне зма
гання комбайнерів.

Нині у самодіяльного колективу свої, 
ЗЬ0тармійські, жнива. Дівчата — творці 
«г-рою настрою. Помітити і висміяти не
доліки, прославити передовика, втиснути 
р невеличку концертну програму макси
мум Інформації, емоційності — все це 
треба встигнути за короткі, напружені дні 
збирання врожаю. Що не кажіть, а енра- 
Їа нелегка. Та дівчата добровільно ви- 

ради для себе стежину культармійця; 
тож їхні успіхи на цій пиві — ніяк не ви
падкові.

В. АРТЕМЕНКО, 
,. С(. , : культармієць.

„Молодяй комунар“

ЗЕЛЕНИЙ ОСТРІ
РАДОЩІВ

його красою можна милуватися без
межно. В будь-яку нору року темно-зе
леним убранням пишаються кримські 
сосни, виблискуючи проти сонця мідно- 
жовтими стовбурами. І все це живе зе
лене багатство, створене невтомними 
руками колгоспників старовинного ко
зацького села Табурища па піщаних 
землях і в численних ярах, перетворило
ся нині в чудовищ лісопарк па березі 
рукотворного Кременчуцького моря.

Люблять світловодці свій парк імені 
Т. Г. Шевченка, дбають про нього. Мов 
гриби, виростають на втіху юним меш
канцям атракціони. А скільки радощів 
приносить малюкам катання на кони
ках, оленях, ракетах, машинах, що вста
новлені на фігурних каруселях!

Піклуються про відпочинок трудящих ро
бітники заводі» виробничого об’єднання «Дні- 
проенергобудіндустрія». ордена Трудового 
Червоного Прапора заводу чистих металів 

імені 50-річчя СРСР, заводу «Пластик», під
приємства комуністичної праці — гідроелек
тростанції імені 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. Виконком міськра
ди виділяє чималі кошти на придбання но
ною обладнання. В найближчому майбутньо
му почнеться будівництво дитячого атракціо
ну «Сатурн», буде поставлено «Автодром».

Та не тільки одні розваги приваблюють 
світловодців у парк культури і відпочинку. 
Тут часто організовують лекції, бесіди, пока
зують кінофільми. Багато відвідувачів корис
тується послугами пересувної бібліотеки, зна
ходить відпочинок за грою в шахи, в поєдин
ках за тенісними столами. Щодня на спор
тивних майданчиках тренуються вихованці 
ДЮСШ — футболісти, волейболісти, легко
атлети. Стало доброю традицією щороку про
водити кроси на приз парку культури і відпо
чинку, міські змагання з городків, на пер
шість серед санітарних дружин і з туризму.

Створено оркестр народних інстру
ментів, котрим керує на громадських за
садах викладач дитячої музичної шко
ли комсомолець О. Козлов. Молодий 
колектив у першому турі Всесоюзного

а стор

фестивалю зайняв перше місце.
Люблять відвідувачі свій естрадний 

оркестр, організатором якого є завідую
чий культмасовим сектором парку ком
сомолець Є. Норець. З його ініціативи 
під час зимового сезону проводились 
«вогники» старшокласників у Буднику 
культури, вечори бального танцю в Па
лаці культури імені В. І. Леніна, кон
церти художньої самодіяльності в гур
тожитках заводської молоді.

Стали традиційними масові театралі
зовані свята, присвячені славним істо
ричним датам Парк культури і відпо
чинку відвідують численні туристи з 
різних куточків нашої країни. Всі рони 
захоплено відзиваються про цей чудо
вий зелений острів у центрі молодого 
приморського міста.

Багато цікавих задумів у ради гро
мадськості, очолюваної директором 
парку культури і відпочинку комсо
мольцем М. Козловим. Планується роз
ширити діяльність клубів за інтереса
ми: стануть традиційними демонстрації 
зачісок і одягу, консультації лікарів, 
лекції з історії музики і мистецтва, і все 
це — задля цікавого, змістовного відпо
чинку трудящії х.

І. КАРАНТ.

СПОРТ

• В Кіровограді відбулися змагання на Кубок СРСР — 
Кубок «Известий» ? чемпіонат України з легкої атлетики.

Стадіон кіровоградсько
го спортклубу «Зірка» 
святково прикрашений. 
З невеликими інтервалами 
одна від одної на всю 
довжину стометрівки ви
шикувались команди. Пе
ред кожною з них познач
ки: Київ-2, Ворошилов-
градська, Запорізька, Ми
колаївська, Кримська, Чер
каська, Херсонська, Кіро
воградська області — 
всього близько 450 спорт
сменів.

Ніколи стадіон не збирав 
стільки легкоатлетів одночас
но. Але справа не тільки в 
кількості учасників, а й у 
значущості змагань: розігрує
ться ,і£убок СРСР — Кубок 
«Нзвестий», проходить чем
піонат України з легкої атле
тики.

(?) Старт забігів па 100 метрів.
Q Забіг на 3000 метрів з перешкодами.
& Успішно виступила на змаганнях олек- 
сандрійка Люб or. Ручка. Вона була пер
імо на днстаніїїТ 800 метрів. На фото: 
Iff. РУЧКА з тренером М. ЖЕРЕБЯТЬЄ
КИМ.

Парад приймають началь
ник відділу легкої атлетики 
республіканського снорткомі- 
тсту заслужений майстер 
спорту П. 1. Деиисснко, голо
ва оргкомітету по проведенню 
змагань, заступник голові: Кі
ровоградського облвиконкому 
€. М. Чабаненко, голова об
ласною спорткомітету В. 1. 
Галенко. Останній звертає
ться до легкоатлетів з поба
жанням їм успіхів у спортив
ній боротьбі.

Власне кажучи, відлік 
цих успіхів почався до 
урочистого відкриття зма
гань. Мірялися силами 
спортсмени в штовханні 
списа та ядра, проводи
лись попередні забіги на 
дистанції 100 і 400 метрів. 
Олександрійська спорт
сменка Любов Ручка, 
вихованка тренера Мико

ли Жеребятьєза, не по
винна була виходити на 
чотирьохсотметрівку — за 
команду вона виступає на 
дистанції 800 метрів. Та 
Люба вийшла, як вона ка
же, «для себе». І пока
зала добрий результат, за
кінчивши дистанцію ра
зом з Любов’ю Чернишо- 
вою з Черкаської області 
з часом 56,4 секунди. Це 
на 0,5 секунди краще ми
нулого рекорду області, 
який належав теж Ручці.

Забігаючи наперед, скаже
мо і про 800-метрівку, що 
розігрувалась наступного дня. 
Любов Ручка вийшла зі стар
ту другою, надавши право 
лідерства ворошиловградській 
спортсменці Тетяні Йоргуно- 
вій. Але метрів за 150 до фі
нішу кіровоградка обійшла

Q Ольга ДЕМЕХА приймає поздоровлення за 
дистанції 1500 метрів.

иа

суперницю і звела нанівець її 
спроби виправити становище. 
У підсумку — перше місце в 
Кіровоградській зоні.

Успіху добилася ще одна 
вихованка •Жеребятьєва — 
учениця Олександрійського 
індустріального технікуму 
Ольга Демсха. Дистанція — 
1500 метрів. Тактика Ольги 
така ж, як і у подруги, — во
на біжить другою. Залишає
ться 200 метрів до фінішу. 
Тренер підказує: «Олю, ви
ходь!». Ольга робить ривок і 
першою закінчує дистанцію.

Кіровоградець Валерій 
Добробатько завоював 
право виступати у фіналь
ному забігу на 200 метрів. 

Оце, мабуть, і всі здобутки 
кіроиоградців на згаданих 
змаганнях — інші наші легко
атлети, на жаль, не показали 
високих результатів. Тому й 
команда в цілому в чемпіо
наті України зайняла лише 
восьме місце з дев’яти. Най
більше призових місць вибо
роли спортсмени другої 
команди міста Києва; вони 
й завоювали загальнокоманд
не перше місце чемпіонату 
України в Кіровоградській зо
ні. На друюму і третьому 
призових місцях — команди 
Воропінловградської та Запо
різької областей. Але жодна 
з них не станс фіналістом 
чемпіонату республіки. Од
ночасно із змаганнями п Кі
ровограді такі ж зональні 
поєдинки легкоатлетів про
йшли в Полтаві і Вінниці. За 
положенням, першість у фі

і

налі виборюватимуть по 10 
легкоатлетів з кожною виду, 
що показали найкращі ре
зультати в трьох зонах.

Окремо проводився за
лік результатів змагань 
на Кубок СРСР — Кубок 
«Известий».

У кубковому заліку жін
ки Кіровоградщини зай
няли четверте місце, а чо
ловіки — шосте.

Під час нагородження 
переможців П. І. Дени
сенко вручив подяку рес
публіканського спортко
мітету колективові ста
діону «Зірка» (директор 
В. М. Харченко). Ось як 
П. І. Денисенко коменту
вав спортивну подію, про 
яку йде мова: «Стадіон 
було підготовлено до 
змагань на рівні кращих 
республіканських зразків. 
Єдина прикрість — зма
гання проходили при по
рожніх трибунах. А одне 
з останні? місць у зоні, 
що його зайняла команда 
Кіровоградщини, має при
мусити спорткомітет, об
ласні ради спортивних 
товариств серйозно заду
матись над питаннями 
розвитку легкої атлетики».

25 липня □ змаганнях з 
академічного веслування 
серед чоловіків радянські 
спортсмени завоювали од- 
ну золоту, дві срібні і одну, 
бронзову медалі.

Олімпійський рекорд у 
двоєбор’ї — 382,5 кг —- 
встановив радянський штан
гіст Давід Рігерт з м. Шах
ти. Він приніс команді зо-, 
лоту нагороду.

Перше місце і золоту МЗ-е 
даль завоювала Олена Вой- 
цехсвська з Москви із 
стрибків у воду з трамп
ліна.

У комплексному плаванні 
на 400 м Андрій Смирнов з 
Ленінграда одержав брон
зову медаль. Ще одна 
«бронза» у легкоатлета Єв
гена ґазриленка (м. Го
мель) — біг на 400 м з 
бар’єрами.

26 липня радянські спорт
смени завоювали гри олім
пійські нагороди. Золоту 
медаль одержала Тетяна 
Казанкіна з Ленінграда. Во
на встановила світовий і' 
олімпійський рекорд у бігу 
на 800 метрів. Найвищу на
городу Олімпіади в бороть
бі дзю-до приніс команді 
киянин Сергій Новиков, 
Срібну медаль завоював 
штангіст Юрій Зайцев з Те- 
міртау.

...Отже, XXI літня Олім
піада досягла свого «зені
ту». Настав вирішальний 
етап боротьби за командну 
першість, «важчають» олім
пійські золоті медалі. Чи 
легко, живучи в олімпій
ському селищі і кожного 
дня відчуваючи радість пе
ремог і гіркоту поразок то
варишів по команді, всією 
душею «боліючи» за них, 
самому настроїтись на най
вищу хвилю натхнення, не
обхідну для успіху в олім
пійських змаганнях. І все- 
таки наші юнаки і дівчат,а 
добиваються перемог. І пе
ред заключними, найважли
вішими, найвирішальніши
ми днями Олімпіади радян
ська команда йде попере
ду в загальному заліку: а 
активі її — 27 золотих, 26 
срібних і 20 бронзових ме
далей.

(ТАРС).

Редактор М. УСПАЛЕНКО.
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запрошують інститути,
9чилммсат

Олександрійське МСПТУ № 1
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.
Учиніте готує знсокркваліфії’сваппх робітників з 

середньою освітою, по закінченні училища учні одер
жують диплом з присвоєним 3 розрядом зз спеціаль
ністю. Диплом дає право вступу у впиши учбовий 
заклад. Учні, що закінчили училище на «добре» і 
«відмінно», направляються в технічні вузи і па інже- 
иерпо-педагогі’іні факультети.

Набір проводиться 'з таких спеціальностей:
На базі 8 класів, з одержанням середньої освіти, 

строк навчання 3 роки:
токарі по металу; електрогазозварники; слюсарі- 

електромонтажіїнкн; наладчики зварювального і га
зорізального обладнання; слюсарі механоскладальних 
робі г.

" Па базі 19 класів, строк навмання 1 рік: 
машиністи мостових електрокранів (кранівники); 
токарі по металу.

■ Для вступу на навчання необхідно подати такі до
кументи: заяву і автобіографію, свідоцтво про осві
ту. паспорт або свідоцтво про народження, характе
ристику зі школи, довідку про профілактичні щеп
лення, шість фотокарток (розміром 5X6 см).

Зараховані в училище забезпечуються: з 3-річиіім 
строком навчання: 3-разовпм безкоштовним харчу
ванням, вихідним і робочим одягом та взуттям. З 
річним строком навчання — стипендією в розмірі 
ЗО карбованців на місяць.

Тим, хто потребує, надається безкоштовно гурто
житок.

Початок занять з І вересня 1976 року.
Адреса училища; Кіровоградська область, м. Олек

сандрія, с. Жовтневе, вул. Ватутіна, 1. Телефон 
51-4-08. їхати автобусом «А» або «Б» до зупинки 
«Жовтнева».

ДИРЕКЦІЯ.

Середи« міське 
професійно-технічне 
училище № 1 м. Черкас

ОГОЛОШУЄ ПРИПОМ УЧНІВ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Приймаються юнаки і 
дівчата віком від 15 років з 
освітою 8—10 класів (без 
вступних єкзаменіе).

Училище дає середню 
освіту і готує таких спеціа
лістів:

з строком навчання три 
роки:

столяр, муляр-монтажник, 
маляр, штукатур, облицю- 
вальник-плитковик, електро
зварювальний;

з строком навчання 1 рік: 
муляр, облицювальник- 

плитковик.
Бажаючі вступити в учи

лище подають такі доку
менти: заяву про вступ, сві
доцтво про народження 
(оригінал), документ про 
освіту (оригінал), довідку 
про щеплення, довідку про 
склад сім’ї, 4 фотокартки 
розміром 3X4 см, характе
ристику з школи та прохо
дять медичну комісію в спе
ціалізованій поліклініці.

Документи приймаються з 
1 травня по 31 серпня.

Початок занять з 1 ве
ресня.

Учні училища перебува
ють на повному державно
му утриманні: забезпечую
ться безкоштовно гурто
житком, триразовим харчу
ванням.

Учні одержують протя
гом навчання в училищі 
третину заробітної плати.

По закінченні училища ви
пускники забезпечуються 
роботою і житлом в м. Чер
каси.

Адреса училища: їнденс 
257005. м. Черкаси-5, вул. 
Шевченка, 333. їхати авто
бусами №№ 1, 15, 11 до 
зупинки Сєдова, тролейбу
сами №№ 2, 4, 7 до зу
пинки Енгельса. Телефон 
3-50-46.

ДИРЕКЦІЯ.

І*ремеіі'іуці»кс середин міське
ирофеєініїо-те^іі^ше училище Лу Їй 

оголошує набір учнів НАвч?
пл спеціальності: електрослюсар, газоелектрозвар

ник, слюсар механоскладальних робіт; слюсар по ре
монту автомобілів, електрозварник арматури э умін
ням працювати па автоматах контактного зварюван
ня, електрозварник, машиніст баштових кранів, 
■столяр деревообробних виробництв, хлібопекар з 
умінням прапюватм тісговодом і на тістообробній 
машині — приймають випускників восьмирічних 
шкіл, строк навчання — 3 роки. Одночасно учні здо
буванні-. середню освіту. Випускники одержують 
диплом про закінчення учнлиша та атестат про се
редню освіту;

кранівник козлових і мостових кранів, електро
зварник. формувальник залізобетонних виробів І кон
струкцій. кряпіпішк портальних кранів — строк па- 
вчалпя — ! рік. Приймають юнаків і дівчат, шо ма
ють середню освіту.

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

Особам, що мають середню освіту, звільненим у 
запас із лав Радянської Армії, зарахованим до учи
лища па 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 пінні п середні учбові заклали 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 учплпша: м. Кременчук Полтавської облас

ті, Занасип-І, вул. Ярмаркова, 9, МСПТУ-16. Телефо
ни: 2-33-47, 299-94-46.

ДИРЕКЦІЯ.

ІІІрОВОГ|тДСІ»Е1Є професійне ТОрГ(НЕЄ у'ІІІЛИКЦС

Каштавівське міське 
шрофесійве-техвйве’ 

училище № 1Ф
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА ’.976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

Училище готує лля цукрової промисловості ква< 
ліфіковапіїх робітників таких спеціальностей: 

складач дифузійних ножів — електрозварник, 
апаратник лпфуяії — столяр,
сатураториіік-м.аляр.
апаратник випарювання — муляр, 
апаратник варки цукру — слюсар, 

оператор центрифуг — токар по металу, 
слюсар контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики, •'
електромонтер.
Випускників направляють па роботу на цукрові 

заводи.
На навчання без вступних екзаменів приймають 

юнаків і дівчат віком не молодше 15 рсків. які закін
чили 8. 9. 10 класів, шляхом конкурсного відбору за 
сніпками, вказаними в документ і про освіту.

До групп електрозварників та електромонтерів 
приймають осіб віком від 16 років

Учнів забезпечують триразовим харчуванням, 
одягом, взуттям, комплектом постільної білизни, в пе
ріод практики вовн одержують 33 проценти за
робітку.

Гуртожитком у першу чергу забезпечують сиріт 1 
дітей інвалідів Великої Вітчизняної війни та прані.

Строк навчання — 2 роки.
При учплшні и вечірня середня школа.

Вступники -полають па ім’я директора заяву, 
якій указують вибрану спеціальність.

До заяви слід долати: свідоцтво або атестат про 
освіту, паспорт або (якщо не сповнилось 16 років) 
свідоцтво про народження, характеристику зі школи 
або з місця роботи, довідку з місця проживания із 
зазначенням складу сім’ї, довідку про стан здоров'я 
(форма № 286) шість фотокарток розміром З'Х'^ сан
тиметри.

Всі, хто вступає до учнлиша. проходять слівбесР 
ду з членами приймальної комісії, виклик на яку 6уи 
де надіслано письмово або дано вступникові особис
то при подачі документів.

Приймання заяв — по 20 серпня. ,.
Початок занять з І вересня.

Адреса учнлиша: емт Капітапіька Вопомнргород- 
ського району, МИТУ-10.

ДИРЕКЦІЯ.

и ко л а Т в сь к е м і еь ке
іп рефесі й к си -тех и і ч м е 

училище Лу

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 
ПА 1976—<977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

провадить г.рийсм учнів 
на 1976—1977 навчальний 
рік на спеціальності: 
продавців продовольчих 
товарів; продавців про
мислових товарів; коитро- 
перів-касирів продоволь
чих і промислових товарів.

Прийом документів до 
20 серпня.

Строк навчання: на базі 
8 класів — 2 роки; на базі 
10 класів — 1 рік.

До заяви на ім’я дирек
тора необхідно додати та
кі документи: атестат чи 
свідоцтво про закінчення

школи (оригінал), харак
теристику, чотири фо
токартки , СОІДСЦТЕО Про 
народження (копію), до
відку про стан здоров’я 
(форма N9 286).

Прийом в училище про
вадиться без екзаменів. 
Особи, зараховані в учили

ще, одержують стипендію 
в розмірі 32 карбованці, а 
демобілізовані воїни — 60 
карбованців на місяць.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, сул. Вітсилини, 5. 
Телефони: 4-1 і 83, 4-14-85.

ДИРЕКЦІЯ

її рофес І ЙІГО-ТЄ XIIІ ’І не у Ч к <1 и 18 ГС 
ири Кірокяградському 
и" яс<н;онбіііаті

платним харчуванням, 
спецодягом та формен-
ним одягом.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ

НА 1976-1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Під час 
практики

виробничої 
одержують

Училище готує ссбіт- 
нииів для -м’ясної про
мисловості. Сірок на
вчання — один рік.

Училище приймає юна
ків еіксм еід 17,5 року і 
старших, дівча» — віком

сід 15,5 року > старших з 
освітою за 8—10 класів.

Учні забезпечуються 
стипендією е розмірі 18 
карбованців »а квартир
ними — 3 карбованці на 
місяць, триразовим без-

грошову винагороду 
(третина від заробленої 
суми).

При училищі є вечірня 
середня школа робітни
чої молоді.

Училище гуртожитком 
не забезпечує, а розмі
щує учнів на приватних
квартирах.

Вступники повинні по
дати заяву на ім’я ди
ректора, автобіографію, 
документи про освіту 
та народження,, довідку 
про стан здоров’я. 6 фо
токарток (3X4 см), до
відку з місця проживан
ня. характеристику.

Адреса училища: м. Кі
ровоград, Обознівське 
шосе, м’ясокомбінат, 
їхати автобусами К® 10, 
№ 34,

ДИРЕКЦІЯ.
іуа

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

Газета виходить 
у вівторок, четвер, 

суботу.

«мололпп коммунар» - 
оргяп Кировоградского обкома 

ЛКСМУ г. Кировоград.

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

поліграфії і книжкової горгіялі, 
м. Кіровоград, вул. Глійки 2.

Б К И300, Індекс 61197, Зам. № З И, Тираж 60 030,

Училище готує:
на базі 8 класів — май- 

стрів-винсградарів, май- 
стрів-питомниководів.

Приймаються юнаки й 
дівчата не молодші кро
ків.

Строк навчання 1 рік.
На базі 10 класів: май- 

стрів-садоводів.
Приймаються юнаки та 

дівчата не молодші 17 рс
ків.

Строк навчання 1 рік.
Зараховані до училища 

забезпечуються гурто
житком, стипендією та 
підручниками.

Встигаючі на «відмінно» 
отримують підвищену сти
пендію на 25 процентів.

В період проходження 
виробничої практики всі 
учні одержують 33 про
центи від заробленої суми.

При училищі працюють 
9—10 класи вечірньої за
гальноосвітньої школи.

Початок занять 1 верес«» 
ня 1976 року.

Зарахування до учили-» 
ща проводиться без вступ
них екзаменів по пред’яв
ленню таких документів! 
заява на ім’я директора, 
документ про освіту, сві
доцтво про народження- 
або паспорт, медична до
відка (форма № 286), три 
фотокартки 3X4 см, до
відка з місця проживання;

Документи можна виси
лати поштою та пред’яв
ляти особисто.

Адреса училища: УРСР, 
Миколаївська область, 
Жовтневий район, сел. Во- 
скресенськ, МПТУ • 15- 
Приймальна комісія. .

їхати: автобусом МикЗ|г- 
паїв — Воскресенсьн (5 
м. Миколаєва), поїздом до 
станції Гороховка Оде
сько-Кишинівської заліз
ниці.

ДИРЕКЦІЯ.

Попом нргородськніі
ВДМГГС X ЕЕ І ®Е IS ЕЕ Ій ТСХ ББ Б

ПРОДОВЖУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ НА І КУРС

З НЕПОВНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ

НА 1976—1977 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Технікум готує зоотех
ніків широкого профілю 
та зоотехніків із спеціалі
зацією по племінній спра
ві в тваринництві.

Подавати документи та 
звертатись за дсвідкагли

на адресу: м. НевомиргО- 
род Кіровоградської об
ласті, зос'технікум. ЗаліЗ° 
нична станція — НовсмирТ *** 
город.

ДИРЕКЦІЯ. 1


	2194-1p
	2194-2p
	2194-3p
	2194-4p

