
»5 ₽. • Четвер, 50 липня 1981 року ® * ”
F

ЦЕЙ ЗОРЯНИЙ
ЖНИВНИЙ ЧАС
ЗМАГАННЯ ЗА ПРИЗ ІМЕНІ КОСМОНАВТА
Я. І. ПОПОВА.

СЛОБО —
КОМСОМОЛЬСЬКОААУ
СЕКРЕТАРЮ

ОБЖИНКИ

У Вінтора Шпичака—сту
дента КІСМу і Валентини 
Язвенно —робітниці заведу 
рг.діовиробів весільна подо
рож була незвичайна — у 
жнивне поле колгоспу іме
ні Шевченка Ніровогоад-' 
сьного району. Третій тру
довий семестр проводить 
тут за штурвалом комбай
на Віктор. Радо вітають 
народження ще однієї хлі
боробської сім’ї колгоспні 
жниварі.

Фото В. РЕШЕТНИКОВА.

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ:
...... ..............ГОСТРИЙ СИГНАЛ^

ЗАБУЛИ ПРО ЗАГІН

він

КОМ

СЬОГОДНІ
ПОПЕРЕДУ

серед молодих номбзк 
перів:

СН-5.

Сергій СВЕ7ЕЯИК з КОЛ-І 
госпу і/гені Димитрог.а Ус- 
тинівського району — з пло
щі 297 гектарів зібрав 8246 
центнерів зерна.

Володимир ШИШМАРЬОВ 
З колгоспу імені Пархо/лен- 
на Новоукраїнського райо
ну — на 232 гектарах намо
лотив 7243 центнери зерна.

Омелян ПЕТРЕНКО з кол
госпу імені Куйбишева Гай- 
Еорснського району — на 
257-гектарній площі намо
лотив 7233 центнери зерна.

СК-6.

Микола БАКУЛЕНКО з 
колгоспу «Дружба» Олек- 
сандрівського оайону — з 
266 гектарів нйАлолотив 9336 
центнерів зерна.

Андрій ТРЮХАН з рад
госпу «П’ятихатський» Пет- 
ріиського району — на 
236-гектарній площі намо
лотив 8339 центнерів зерна.

Олександр ПРИЛУЦЬКИЙ 
з колгоспу «Зоря комуніз
му» Долинською району —І 
скосив 271 гектар, намоло-І 
тив 7871 центнер зерна. '

У Компаніївг.ькому рай
комі ЛКСМУ мені показали 
добротний план проведен
ня жнив-81. У ньому пе
редбачено все: щоденне 
підбиття підсумків роботи 
комсомольсько - молодіж
них комбайнових та жатко- 
вих екіпажів, вручення пе
реможцям перехідного чер
воного вимпела, виїзди у 
поле агітаторів, політін- 
форматг.рів, пропагандис- 
тіи, побу товчків... Тоне, гор
таючи плач. подумалось, 
що райноглівці зуміли на
лагодити дійове соціаліс
тичне змагання між моло
дими хліборобами. Та, по
бувавши в одному з госпо
дарств району, довелося 
засумніватися.

В колгоспі імені Дзер- 
жинського другий рік пра
цює студентський механі
заторський загін Кірово
градського технікуму ме
ханізації сільського гос
подарства. П'ять комсо
мольських комбайнових 
екіпажів допомагають кол
госпним хлібопсбам зби
рати врожай. Хлопці взяли 
чималі соціалістичні зобо
в'язання: вони дали слочо 
намолотити гуртом 32 тися
чі центнерів пшениці. Нині 
в числі правофлангових 
комсомолець Сергій Саво- 
щук. Його соціалістичне 
зобов’язання — видати з 
бункера СИ-4 сім тисяч 
центнерів хліба. Половину 
завдання молодий хлібо
роб уже виконав.

— Якби не часті простої, 
я намолотив би значно 
більше,—сказав Сергій. — 
Тільки за вчорашній день, 
приміром, через них я не
додав з бункера більше 
100 центнерів пшениці. А 
мій товариш Юрій Коверга 
майже зовсім не працю
вав, бо поламався візок 
на його номбейні. Сьогод
ні — те ж саме. І ще. За

п’ятьма комбайнами за
кріплено всього дві авто
машини, та й ті приїхали 
на поле після десятої го
дини ранку...

Поки Сергій розванта
жував бункер, розмовляю 
з комсомольцем Василем 
Марлевою, водієм з рай- 
с:льгосптехніки. Він не за
перечує, що приїздять ео
ни до комбайнів пізно:

— Поки офорлхляєш пу
тівку в райсільгосптсхніці, 
а потім у колгоспі, час і 
спливає.

Чи знають про ці прос
тої в комітеті комсомолу 
господарства? Ні. А в рай
комі комсомолу? Теж. Бо 
відколи ХЛОПЦІ працюють 
(а в господарстві еони з 
червня, звідколи ще готу
вали комбайни до роботи), 
де них ніхто не приїздив, 
не цікавився справами.

Не знають хлопці, скіль
ки еони намолочують за 
день, на яко/лу місці се
ред комбайнерів. Не зна
ють тому, що вже четвер
тий день не бачать бюле
теня, який би інформував 
їх про хід соціалістичного 
змагання. Добрими поба
жаннями залишилися для 
МОЛОДИХ ХЛІборобІЕ і виїз
ди автокрамниці Речі пер
шої необхідності їм до
ставляють водії автома
шин, що возять від ком
байнів зерно.

Забули дорогу на поля і 
агітбригади та пслітінфор- 
матори, лектори. Тим біль
ше прикро, що й Компа- 
ніївський райком ЛКСМУ і 
комітет ко/лсомолу ТЄХНІ- 
ку/лу механізації забули 
про студентський механі
заторський загін.

В. САЕЕЛЬЄВ

колгоспу імен 
із пере 
соаіаліс- 
Юнаки

Олегов

Щаслива, незабутня по 
ра — обжинки. Свято хлібо 
роба. Логічне завершенню 
цілорічної боротьби за най 
дорожче — хліб.

Бадьоро прозвучав 
заключний аморд жние, 
ланах нашого району. 201 
центнерів зерна намолот 
ульяновські хлібороби. Май 
же половина цього хліба — 
комсоїлсльська.

968 молодих хліборобів 
об’єднаних у комсомольсько 
молодіжні комбайнові т; 
жаткові екіпажі, і транспорт 
ні ланки, збирали врожаї 
першого року одинадцяте 
п’ятирічки. Та чи можна ви 
міряти лише кількістю пра 
цюючих комсомольську тур 
боту про хліб!

Наполегливо, творчо пра 
ціовалн па жішвах-81 
сомольці
Горького — ОДНІ 
можнів районного 
точного змагання, 
дівчата, очолювані
Бурлакою, добре маневрува
ли збиральною технікою 
швидко і без втрат трас- 
портували зерно на тік. тур
бувалися про якість збіжжя 
За ініціативою спілчан у гос
подарстві знайшов широке 
використання вахтовий ме
тод праці. Результат зусиль 
•52 членів ВЛКСМ і їхніх 
старших товаришів — 31 486 
центнерів зерна, успішно зі
браних і 
державні 
пункти.

Ж інша 
нам імена 
по року до лав правофланго
вих стали молоді комбайне
ри Анатолій Барськіїй з кол
госпу імені Фрунзе. Віктор 
Нижник з колгоспу 'Роти- 
па?, Дмитро Маніяк з кол
госпу імені 
намолотили своїми «Колоса-| 
МИ - більше

відправленнх на 
хлібо-прннмальні

завжди дарують 
передовиків. Цьо-

Леніна, котрі

5060 центнерів 
зерна кожен. Чудового ре
зультату досяг жаткар Іван 
Настасігі’.ко, жаткою ЖРС- 
4.9 поклавши у валки коло
сові на 462 гектарах.

Комбайни і жатки повер
таються на тракторні стани. 
Ллє па полях ііс гицухає го
мін двигунів: завершується 
скиртування соломи, швид
кими темпами йде оранка 
пожнивних площ. Не ’стало 
спокійніше і п райкомі ком
сомолу. комітетах комсомо
лу господарств: бере поча
ток одвічне хліборобське ко
ло — боротьба за врожай 
наступний.

л. солтик. 
перший секретар Улья
новського райкому 
ЛИСМ України.

ЗДРАСТУЙ,
Ян швидко плине час? 

Іон випускний червень, 
здасться, буе ще так недае- 
но, а вке, дибись, майже два 
Десятиліття минуло, ВИіе 
Два покоління шнолярів 
пішли після того де своєї мрії.

І тільки вчителі зостаю
ться такими ж — нсвтсті.чи- 
ми супутниками сеоїх юних 
мрійників...

До сеоїх дорогих настав
ників, до порогу своєї мрії 
І прийшое СХЕИЛЬОЕсНИЙ 
Леонід Попов. Прийшое 
БДЬЧНО поклонитися вчите
лям, найперше —• класним 
керівникам Марії Олек
сандрівні Фарафановій та 
Галині Антонівні Кучеренко.

А поруч — ще стільки 
знайомих облич.

— Здрастуй, Петре!. 
Здрастуй, Ніно!..

Леонід Попов — в обій
мах колишніх однокласни
ків. Таких не, як і тоді, — 
життєрадісних, веселих, 
дружних. Та й він, тепер уже 
услаелений Герой, «зали
шився таким, як і був» — 
добрим і товариським, 
уважним до всіх і кожного; 
і посмішка його така ж — 
редісно-ссяйна.

— Я доповідаю вам, до
рогі вчителі і однокласники, 
що здійснив СЕСЮ мрію! --
схвильовано сказав Леонід 
Попев, і його слова бурхли
вими оплесками зустріли 
Ніна Бондаренко, Володи
мир Рудов, Раїса Остапова, 
Алла Пазинич — одноклас
ники, і гордо тиснули руку 
своєму бихобйнцєеі Марія 
Олександрівна та Галина 
Антонівна ..

З порогу цієї школи — 
Олександрійської десятиріч
ки № 6 він і почав свій по
хід до мрії. Сюди ж бін по
вернувся зі своїм космічним 
побратимом В. В. Рюміним. 
Здрастуй, мріє! І — вже по
чесні піонери школи — 
Леонід Попов та Вапесій

Рюмін бажають юним ленін
цям, котрі щойно пов'язали 
їм піонерські галстуки. «Хай 
збудуться ваші мрії під 
мирним небом Вітчизни!»

...«Ласкаво просимо до 
рідного заводу!» — лунало 
на прохідній електромеха
нічного заводу Космічних 
побратимів тепло вітали ро
бітники. Хвилюючою була 
зустріч з бригадами Г. Чс- 
вобранцеЕої, О. Багна, з 
комсомольсько - МОЛОДІЖ
НИМ КОЛЄКТИСОМ В. Поліщук. 

Під час першого і другого 
польотів Л. І. Попова ці ко
лективи зарахували нссмо- 
навта-46 до свого складу і 
зароблені ним кілька тисяч 
карбованців перерахували 
до Фонду миру.

Подвиг у космосі земля
на, колишнього колеги Л і. 
Попова І ЙОГО КССААІЧНОҐО 
побратима викликав вели
кий приплив радості та 
енергії/ народив трудоеі 
рекорди на електромеханіч
ному Про це і говорили,- 
виступаючи но заводському 
мітингу, колишні робітники— 
наставники Леоніда Попова, 
члени комсомольсько-моло
діжного колективу, які за
рахували космонавта до 
свого складу...

...Море квітів і добрих по
бажань проводжено космо
навтів з підприємства. Ще 
дві, ще одна хвилина... Ян 
швидко г.лине час! Звідси, 
від прохідної заводу. П. ї. 
Попов і В. В. Рюм>н незаба
ром від'їхали де Кіровогра
да. А позавчора, тепло про
воджаючи ксснічних побра
тимів до Мссньи, ми. ще раз 
згадавши ті иільна дніє 
нього перебування на Нісо- 
воградщині. сказали: «Яи 
швидко плине час...»

В. СТУПАЙ, 
спецкор «Молодого’ 
комунара».

Кіровоград — Олек
сандрія — Кіровоград.
На знімку: у рідній 

ШКСГІ.
Фото І- НОРЗУНА.

ХОДА ТРУДОВОЇ УКРАЇНИ
Підбито підсумки виконан

ня Державного плану еконо
мічного і соціального ооз- 
еитку Української РС*3 у 
першому півріччі.

У повідомленні ЦСУ УРСР 
відзначається, що трудящі 
України здійснюючи рішен
ня XXVI з’їзду КПРС роз
горнули соціалістичне зма
гання за успішне виконання 
планів і зобов'язань першо
го року одинадцятої п’яти
річки, підчищення ефектив
ності виробництва і якості 
роботи і забезпечили б ми
нулому півріччі 1931 ропу 
дальше зростання енокоміки 
республік і народного доб
робуту

Промисловість України 
план першого півріччя по 
обсягу реалізації продукції 
і зростанню пропунтиеності 
праці виконала. Приріст ви
робництва порівняно з від 
повідним періодом минуло 
го року ст -новить 2.8 про
цента.

Продуктивність ..праці під
вищилася на 2,1 процента; 
за рахунок зростання цього 
показника одержано три 
чверті приросту виробни
цтва. Знижено собівартість 
промислової продунції, збіль
шився прибуток.

Поліпшились техніко-ско- 
номічні лоназники роботи 
ряду галузей промисловості. 
Обсяг виробництва продум-

ції вищої чатєгор-ї якості 
зріс порівняно з першим 
півріччям минулого року на 
15.5 процента.

Землероби республіки ор
ганізовано провели еескчно- 
польсві роботи Посівні пло
щі сільськогосподгосьмих 
нулі-.тур під урожай 1981 ро
ку. за попеоедніми даними, 
становили 33.3 мільйона гек
тарів.

У госпсдаостеах тривають 
соботи по догляду за посіва
ми. Більше ніж за такий же 
період минулого пеку, ско
шено тпав і заготовлено кор
мів. Розгоонуг.ссь масове 
збирання ранніх зеонявих. 
культур.

Державні капітальні ьчпа
рення ь народне господар
ство становили 6.6 мільярда 
карбованців і зросли порів
няно з першим півріччям 
їЬ80 року на один процєнт. 
Взеденс в експлуатацію за 
рахунок державних капі
тальних вкладень і коштів 
щитово-будівельної коопе
рації 91 ти', ячу нових впо- 
рядночаних кв-отир загаль
ною площею 4.5 мільйона 
нвадратних метрів. Крім то
го. велику кількість житла 
збудоег.нэ кол-оспами і на
селенням.

Чисельність населення Ук- 
цтїнсьної РСР на 1 липня 
1981 року станоєила 50,2 
мільйона чоловік.

(РАТАУ).



--------------  З em©gi>. --------  

Ijffl ОПОЛУДНІ вулицею іме ■ 
ИII ні Героя Радянського 
Союзу Ю Гпібка, що веде 
від тракторної бригади N2 2 
і дані, майже через усе се
лище, лрогрлмкотів новень
кий красень «Колос», і сек
ретар комітету комсомолу 
колгоспу Олександр Адзе- 
мов, відвідуючи «свої» ком
байнові екіпажі, комсомоль
сько-молодіжні, казав хлоп
цям наче між іншим:

—* Іван Іванович сьогодні 
в загінку стає. На «Колосі» 
в нього перші жнива.

— Го що ж, хай стає, — ■ 
одказували йому хлопці. — | 
Гарячіше, значить, буде з 
полі: Іван Іванович майстер 
жару підкинути.

Приблизно ось гак і каза
ли, бо кожен комбайнозий 
екіпаж, врешті, на цю нови
ну реагував по-сзоєму. Схо
дилися лише на одному: бо
ротьба за перехідний пра
порець стане впертішою, 
але прописка у прапорця 
ЛАусить залишитись комсо
мольською.

Справді, як тільки І. І. 
ЛЛапьонаний зийшоз у пола, 
слово «рекорд» можна було 
почути серед комбайнеріз, 
водіїв — серед усіх, хто 
причетний до врожаю, час
тіше, ніж досі. Іван Іванович 
комбайнер із досвідом, хлі
бороб зі стажем, відомий 
передовик не тільки в кол
госпі «Дружба», а й у всьо
му Олександрівському ра
йоні. Торік, приміром, на 
«Ниві» разом з наймолод
шим братом Петром він 
посів у районі друге місце. 
Тому й сьогодні дядьки у 
селі кажуть:

— То нічого, що Іван 
«опізнився» з жнивами ма
ло не на три дні, він ще 
Своє нажене. І не біда, що 
Петро тепер осібно веде 
«Ниву», — в Івана й зараз 
справний помічник — се
редній із братів Мальова
них, Гриць. Отож якихось 
три—чотири дні — і зоста
нуться комсомольці по
заду...

ОЛЕКСАНДР Адз.емов з 
такими не погоджується.

Бо ударно сьогодні,-і вчора, 
і завтра (секретар впевне
ний у хлопцях) трудились, 
трудяться і трудитимуться 
молоді хлібороби.

Предметно про цьогоріч
ні жнива комітет комсомо
лу став думати не тоді, ко
ли хліба заполозіли, а ще із 
зими. Про підготовку техні
ки турбувались насамперед.

ПОЛЕ
а а язїхньої
юност

А комбайни в колгоспі, 
особливо в тракторній 
бригаді № 1, далеко не но
ві, багатьом уже й строк 
експлуатації вийшоз. Однак 
тепер можна сказати, що 
славно попрацювали ре
монтники: не без поламок, 
звичайно, у полі сьогодні’ 
але 14 комбайнових агрега
тів працюють потужно. Бо
ротьба за першість триває 
гостра — справжня.

Нз трьох комбайнах з чо
тирнадцяти, на гарячих їх
ніх червоних кабінах білою 
фарбою зазначено: «Комсо
мольсько-молодіжний екі
паж». А ще кілька комсо
мольців працюють помічни
ками. Мало не половина 
жниварів — молоді. Одне 
слово, довіряють техніку 
комсомольцям у колгоспі 
«Дружба»-.

комувгар0 '•
— Довіряють, але й пере

віряють, — каже бригадир 
(додамо: молодий брига
дир) тракторної бригади 
№ 1 8асиль Гудз-л. — Щоро
ку до бригади приходите 
5—б механізаторів. І кож
ному для того, щоб отрима
ти гра.ігор, треба справді 
любити свою спразу, дозес- 
ги це сзоєю сумлінною пра
цею,

Ну, а на комбайни відбір!

був особливий. Комітет 
комсомолу якнайсерйозніше 
підійшов ДО вирішення ЦЬО
ГО питання — за штурвал 
повинен сісти той, на ко
го можна завжди по
кластися, хто своєю працею 
заслужив це право Сьогод
нішній день жниз підтверд
жує правильну позицію ко
мітету комсомолу. На «Ни
ві» Петра Мальованого і 
Віктора Литвина майорить 
прапорець правофлангово
го ллібозОпропгія; як ка
жуть, на п'яти їм наступа
ють брати Вакуленки, Мико
ла і Василь, по 600 і більше 
центнеріз зерна намолочу
ють щодня; шостим у за
гальному списку учасників' 
змагання комбайнерів йде1 
молодий хлібороб Волод і-! 
мир Мартиненко (ще не такі 
дазно — до служби в ря
дах Радянської Армії і ліс-’ 

ля служби — він оуа за по
мічника у батька, а тепер 
батько—пенсіонер, уже. сам 
проситься до сина у «під
ручні», не може сидіти вдо
ма за такої відповідальної
пори).

СЕРЕД ЧЕРВНЯ комітет 
комсомолу зібрався на« 

своє -чергове засідання.
Основне питання, яке роз
глядалося на ньому, — під
готовка до жниз-81 і участь

Комітет

комсомолу

5 жниво

у них комсомольців і не-, 
спілкової молоді госпо-5 
дарсгза. Затвердили тоді} 
склад комсомольського}
штабу по проведению жниз,| 
до якого увійшли члени ко-! 
мітету комсомолу і члени] 
«Комсомольського прожек-* 
тора». Зизначили й затвер-і 
дили умови соціалістичного} 
змагання між комбайнови
ми, жаткозими екіпажами, 
між водіями. Поставили та
кож завдання комсомоль
ським дозорцям. За зби
рання хліба повинен відчу
ти відповідальність кожен 
комсомолець, кожен моло
дий хлібороб господарстза, 
зробити все для того, аби 
зібрати врожай у найстислі
ші строки, без втрат, зібра
ти урожай багатий, щед
рий — таким був основний 
висновок засідання комі
тетників.

. ЗФ лгжшялг 19В1 рыху —---- .
Конкретні завдання по

ставив перед собою комсо
мольський штаб по прове
денню жнив. «Прожекторис
ти» одразу ж провели кіль
ка рейді з — по підготовці 
техніки до жнив, по збері
ганню й використанню паль
ного... Перевірили також 
дозорці, чи добра застраху
вали хлібороби свої поля 
від пожеж у спеку.

— Останній рейд прозег.и 
кілька днів тому, — розпо
відає Олександр Адземоз.— 
Оглянули, як скиртують у 
нас сіно, солому. Справа з 
тому, що торік на полях 
Єлисазетградкізського від
ділку колгоспу не гаразд 
уклали скирти — затекли 
вони, пропаз частково по
живний корм. Ми просто не 
мали права не проконтро
лювати цього літа скирту
вання у колгоспі.

Свою роботу «прожекто
ристи» вміло поєднують з 
роботою групи народного 
контролю. Часто начальник 
штабу «КП» Сергій Чор- 
нецький консультується, ра
дяться із головою групи на
родних контролерів госпо
дарстза Миколою Романо
вичем Сзоробою. І рейди 
найчастіше організовують 
спільно. Ефект від такої 
практики неабиякий.

— На жнивах у комітету 
комсомолу до всього є ді
ло, — каже секретар.. — 
Питань багато у нас: чи 
впорядковано пересувні ва
гончики, чи доставляють 
сюди свіжу пресу, як хар
чують у полі... Від цих не
значних, здазалося б, дета
лей і залежить якість усієї 
нашої роботи. Не все. зви
чайно, ми змогли продума
ти до дрібниць. Недоліки, 
упущення дають знати про 
себе. Сьогодні З колгоспі 
немає, скажімо, власної 
агітбригади. 1 це — з 
«Дружбі», де на комсо
мольському обліку - стоїть 
126 членів ЗЛКСМ, близько 
трьохсот молодих юнаків і 
дівчат трудиться в госпо

дарстві, майже третина _ 
не Жнивах! Тому цього р3к, 
запрошуємо до себе культ
армійців із сусідніх сіл, з 
райцентру. Так, недавно пе
ред жниварями виступала 
агітбригада Олександри, 
ського цукрового заводу. 
Для комітету це — урЭк 
на зазгрзшн-й день... 
и ОБУВАВ Я ТОГО ДНЯ 3 

Олександром у всік 
молодих комбайнерів кол
госпу.

Ще здалеку секретарю 
махають з комбайна, і роз
мова у них коротка, стнг- 
ілз — про найголови-ше. 
Петру Мальованому і Вік
тору Литвину Олександр 
передаз учорашню цифру 
Вакуленк в (рекорд цього» 
річних ЖНИЗ --- 605 центне
рів зерна видали браги 3 
бункера сзого старенької 3 
«Колоса»), і намір михайінз- 
ціз у найближчі ж дні обі
гнати єпизазетградківціз ;!1 
піп у Мальованого загорі
лися очі — не поступим О 
мозляз. На комбайні брала 
8акуленків Адземоз в ід- 
бив другу зірку, призі гал - 
учорашнім рекордом і на
гадав (наче між іншим), «до 
завтра другий секретар 
райкому комсомолу васи?«» 
Брайк вручить екіпажу Ма
льованого перехідний пра
порець Олександрізсь-.о' з 
райкому ЛКСМУ, і тепер ні 
кабіні з нього майори: з 
аж гри — за першість у 
колгоспі, серед комсомоль
сько-молодіжних екіпажів 
господарства та району.

...І про ВСІХ молодик жни
варів розповідає мені сек
ретар комітету із затоплен
ням, з якоюсь особливая 
любов ю...

3. ТЕЛ1ЖА«
Коли матеріа?! готував? и 

Ідо друку, з ОлександрівзміЭ 
і о райкому комсомол 
повідомили: на перше місце 
С Є ред КОМ С ОМ о Л ЬСЬ КО І
діжхшх комбайнових екшв- 
зків району вийшли бр.п к 
Василь І Микола Вакулеьіщ 
з колгоспу «Дружба». і ■ «ре
чено перехідний ві-.мнеч 
Олександрійського рачком/ 
ЛКСіИ України.

•с

5 ЄМО ТРИВОГУ

навколо
ТЛІ О БУДІВНИЦТВО се- 

редиьої школи № 1 м. Кі
ровограда можна складати 
легенди. Бо споруджується 
воиа небагато-немало — 
другий десяток років. Давно 
виросли і закінчили школу 
\Ч(ІІ, котрі вперше прийшли 
до школи на початку 7U-X 
років. З якою надією тоді 
дивилися вони на добрих 
дядів, що закладали фунда
мент майбутньої десятиріч
ки (чоки що школа — вось
мирічна). Мріяли: ось тут, 
.так. само як і їх, пбведуть 
воші, старшокласники, че
рез десять років у класи не
сміливих иершачків, тут про
лупає для них останній 
шкільний ДЗВОНИК.

їхні мрії не збулися. Бо 
«дяді», які відповідають за 
будівництво, ніяк-нс можуть 
порозумітися між
«знайти крайнього» у 
дос и ті. пси рнваблииі й 
ріі.
|р НОРУДЖЕННЯ 

десятирічки було

ра школи Любов Григорівна 
Мнхгйлова. — Правда, не
давно працювали , тут дві 
штукатурниці, які опоряд
жували кілька класів на 
третьому поверсі. Готувало
ся таксис і місце для май
бутньої котельні. 1 все...

Це затишшя пояснює го
ловинії інженер ремонтно-

школи
радіаторні батареї привезе
но з Ворошцловградз, скли 
— з Дриець^д, труба і газо
ві насоси — з Мелітополя, 
залізобетон — з Кременчука 
і Помічної. Протягом двох 
років РБУ № 2 передано 
п’ять вагонів цементу і 
стільки ж пиломатеріалів. 
11а сьогодні у нас є майже

«Добиаатися докорінного поліпшення будівництва, 
підвищення ефективності капітельних вкладень... На
правляти капітальні складення насамперед на... завер
шення раніше розпочатих будов».

(Із «Основних напрямів економічного і соціально*о 
розвитку СРСР на 1931 — 1985 point і на період до 

1999 року»).

ПЕРЕВІРЯЄМО ХІД ПІДГОТОВКИ ДО 
НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

собою,
ЦІЙ,

ІС1О-

ноиої 
дору

чено РБУ № 2 обласного ре
монтно-будівельного тресту. 
У 1973 році заклали фунда
мент, але тільки в 1980-му 
звели стіни. Сім років в уп
равлінні думали-вирішувзлн; 
будувати чи не будувати? За 
цеп час не раз мінялися ви
конроби, майстри, бригади
ри. А школа стоїть. Щороку, 
першого вересня, школярі 
розчаровано дивляться на 
височенний паркан, за кот
рим мас бути новенька де
сятирічка. Важко зітхають 
учителі, батьки.

Сьогодні на будові знову 
тиша. Німує будівельний 
майданчик, захаращений ку
пами битої цегли, бетонними 
плитами, уламками дощок.

— Будівельників ми бачи
мо дуже рідко, — каже ви
конуюча обов’я іки директо*

будівельного управління № 2 
Борис Костянтинович Смо- 
лянцев:

— Ііа спорудженні школи 
нам лишилося провести пе
ревалено штукатурні роботи. 
Щойно отримали докумен
тацію на котельню, присту
пили до її будівництва...

З доповідної записки ди
ректора восьмирічної школи 
Дії І І. Т. Клюева: «В примі* 
іценні школи не завершено 
зведення цокольних повер
хів і перестінків. Погано за
кріплено віконні блоки, кот
рі при сильному вітрі випа
дають. Не встановлено две
рі, не вистачає шістнадцяти 
віконних блоків».

Б. К. Смолянцев: «Велика 
затримка виходить ще й то
му, що замовник несвоєчас
но постачав нас будівельни
ми матеріалами. Нині, на
приклад, немає дерева 
скла».

З доповідної записки ди
ректора школи І. Т. Клюева: 
«Псі будівельні матеріали 
було своєчасно закуплено;

все для остаточного завер
шення будівництва».

ДИВІ ІА ситуація: майже 
всі роботи виконано, все 

для будівництва школи є, а 
самої школи немає.

— То все ж таки, Борисе 
Костянтиновичу, чого ж не 
вистачає для здачі об’єкту?

— Штукатурів. У нашому 
управлінні їх тільки два
надцять, а об’єктів — до 
шістдесяти. За будівництво 
ми відповідаї мо разом з Ле
нінським райвиконкомом, а 
допомоги з його боку не бу
ло ніякої. Кілька разів, прав
да, приходили підсобні ро
бітники, але нам потрібні 
саме штукатури.

Ь. К. Смолянцев, скаржа
чись па нестачу будматеріа
лів", забув сказати ще про 
одне: до недавнього часу на 
будові ніхто не слідкував за

і тим, як і де зберігаються на
явні матеріали. Тому й лю
бителям легкої нажини бу
ло, мабуть, де «погріти» ру
ки. Бо зникли шість дерев’я
них шиїів, потрохи менша-*

ла купа цегли. Лите па на
стійне прохання І. Т. Клюе
ва управління виділило 
трьох охоронців. Але знову 
біда: будівельний майдан
чик освітлено одним лише 
прожектором, який у прин
ципі, нічого не вирішує.

Борис Костянтинович роз
водить руками:

— Освітлення будівельно
го майданчика — це сирова 
електриків...
]4 А ОДНОМУ з останніх 

засідань міськвиконко 
му вирішували питання про 
завершения будівництва пер
шої десятирічки. У протоко
лі засідання _________
«І. Зобов’язати начальника 
РБУ № 2 тоз. Д- 
А. О. та начальника 
управління цього ___ _
тов. Верзуба Й. О. негайно 
приступити ДО добудови ко
тельної та завершити всі ро
боти на об’єкті до периюго 
листопада 198і року. 2. Ле
нінському' райвиконкому' за
безпечити будову шістьма 
штука гурами і десятьма під
собними робітниками. 3. Від-, 

освіти міськ- 
Лспіпському 

розв’язати 
фінансування 

і нё- 
.»

серйозні, 
вимагають

записано'.

Да видова
СІІСЦ- 

гресту

ЛІТО

ЮНЕРСЬКОМУ

Г АЛСТУЦІ

Ділу народної 
виконкому та 
райвиконкому 
питання про
Судовії га забезпечити її 
обхідними матеріалами

Рішення дуже 
відповідальні'і _ІСІіиіь 
Дій, а не перекладання вини 
з одних плечей на інші Мо- 
*Є* тоді, учні все-таки пові* 
рягь у те, ЩО легенди іноді 
^створюються у ДІЙСНІСТЬ

О. СКИРТ днь,.
СПЄЦКОр «Молодого 

комумараї».

■і.

•В?
фантазерками називають у третьому 
табору «Колосок» Таню Петр и-є,

Мрійницями і 
загоні піонерського 
Люду Штундер і Світлану Каращук (на фото). От у-*с 
(ипізинці! Знайдуть у лісі суху гілку, чи шматок 1 
починають «чаклувати» над ними. Дивишся, а їхні 
знахідки перетворилися в різних кумедних звірят, 
лених казкових героїв. Що-що, а казки люблять у 
всі. Особливо тоді, коли їх читає або розповідає піонер' 
вожата Марія Миколаївна БЛИНДУЛ (на фото в.г».і.

Із багатьох районів області зібралися і нодрх; кили в 
«Колоску» хлопчики і дівчатка. Всім подобається у «Ьа- 
лоску» - таборі дружби, веселощів, радості і знайом-'; 
зустрічей і Н08«<Х відкрить...

Ком націївськми район.
Фото В. ХАЩННША.

<•
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ЗУСТРІЧ ДЛЯ ВАСІ
І

Гришин, 
молодий 
— иели- 
майсгер. 

було о

ШОР

обійтися 
і вмгад-

Шановна 
данцієі

И часто ходчсу 
до театру, бачи
ла н иільшісгь 
зиста». Орен
бурзького дра
матичного теат
ру, що гастро
лює нині у на
шому місті. Гар
ним акторський 
ансамбль у цьо 
му театрі, але 
з-пзічіж усіх ме
ні найбільше 

запам’ятався ар
тист З. “ 
Такий 
і вже 
кий 
Цікаво 
знати мого твор
чий шлях.

З повагою 
Т. ЖАКОВ А. 

м. Кіровоград.

> ч. Гришин
ще на заводі, куди 
одразу після здсо- 
куноишгвськии ме-
— велике підлри- 
Подоиалося гам

М!ЯК нам не 
оез заводія 

мини Володимира Гришина. 
Він у нас — незвичайна лю
дина. Готузали до зідкритгн 
ангорський клуб «малят
ко» — все обладнання для 
нього зробиз Володимир 
власними руками. А скільки 
разгз, часто ночами, — дні 
доповнені репетиціями та ии- 
ставами, — майстрував аін 
яне-яеоу.ць хи тре мОЛаДьагІ- 
ня для гіатого спектаклю!

М аис груза ги 
навчи ас.» 
прийшов 
мирічки.
ханічний 
єсяс гво. 
хлопцеві, та и робота лади
лась. швидко освоїв спеці
альність слюсаря-інструм^а- 
таяьнина. А ввечері — репе
тиції вОК-аЛаНО-ІНСТруАІСИ- 
талвного ансамолю у завод
ському клубі. Співав -.серед 
його пісенп були и власні). 
Переіиагаз на конкурсах слі- 
вангв.

Любов до пісні йому при
щепили змалку; спів Оуа у 
великім пошані сім'ї Гриши- 
них, Скільки пам’ятає 
Володя, стільки він 
співав. Шестирічному 
чииові 
рядки 
ПІСНІ, 
земні і 
разом 
подався з рідного дитсадка 
примо на далеку цілину. 
Втім, на сусідній станції ге
роїчних «першопрохідців» 
повернули переполоханим 
оа гькзіп...

себе 
завжди 

хлол- 
так запали в душу 

з популярної з ті роки 
— «ідуть новосели по 
ЦІЛИННІЙ...», — ЩО ВІН 
з другом дитинства

курсі у ньому
ВІДКрІІ->*

-f

а ЯК Жь тс а ці, та ще к 
драма пічний.'’ Вій шко

ди не- думав, що -стане акто
ром. Щоправда, хотілося 
співати, висіупати на естра
ді, мріялося про столичний 
вуз... і а поки що треба було 
закінчувати середню школу, 
працювати.

Випадково запросили до 
драматичного гуртка, дали 
роль. Потім — народшіп 
театр, шорадилн вступе ги 
до студії при Куйбишевсько- 
му драматичному театрі.

І він вступив. Та ка пер
ших порах розгубився. Не 
розумів, чого від нього хо
чуть. Довгий час нічого не 
виходило як с іід' І лише на 
четвертому
раптом ніби щось 
лося.

Ось так і нині він, вже не 
новачок ка сцені (після за 
Кінчений студії і приходу до 
нашого театру минуло п’ять 
років), до кожної ролі під
ходить поволі, аж доки не 
віднайде себе,, це вхопить 
суті. І коли вжо брчнш Во
лодимира на сцені, здається, 
що псе виходите у нього 
легко й прост.). Роль маркі
за Форлішмюлі и «Шинкар
ці* К. ГольдоііІ вій просто- 
таки протанцьовує, легко 
пурхаючи на східцях. Над
звичайна пластичність і му
зикальність акгор’а, дар
іміїроиізатора скопи > про-’
являється в роті Угарова у 
виставі • < {ровінцііїні анекдо
ти» за п'єсою О. Нам пілона. 

нанбіЛьший простір 
для імпровізації дає йому 
казка. Тут Володимир у сво
їй стихії. Тут виявляється 
уся його любов до пісні й 
танцю, уся його вигадлн- 
вість і кевачеряна фаніазія. 
і хоч його казкові персона
жі найчастіше негативні 
(хвалькуватий Заєць — 
«зайка-Зазнайка» С. Михал
кова, підступний синьйор 
Хамелеон — «Викрадення 
циб;.тин> М.-К. .Машаду), 
діти чутливо вловлюють 
як)с» особливу щедрість ак
тора у ЦИХ ролях. Якось 
після в.пстави «Викрадення 
цибулин» Володимирові пе
редали малюнок, де він був 
зображений в ролі Хаме
леона, — подарунок Аіа.тснь- 
кок) театрала. Сам актор 
д\ же любить дітей: частень
ко можна бачити, як він 
нрогу.ноегься коридорами 
теаіру з кимось із своїх 
юних прихильників.

Але не тільки комедійні 
ролі вдаються В, 1 ришииу. 
Ноги Павло у «Васі Желез- 
новій» М. Горького — злий 
і похмурий. Характер хво
роб, і.-.во недовірливої люди
ни актер передав дуже точ
но і переконлнзо. В ролі 
Іеннадім Лапшина (вистава 

пошуках радості» В. Ро
зова) бачимо перед собою 
замкнутого, вайлуватого
сільського хлопця, що виріс 
під наглядом батька — хан- 
жі й деспота. Соромливий і 
незграбний Геїшадій ніби аж 
світлішає у присутності ко
ханої дівчини. Але- як важко 
йому висловити 
чуття!..

Чимало різних 
ірав Володимир 
нашому театрі. Більшість 
них народжувалась важко, 
як кажуть, у муках творчос
ті. і тоді не було в театрі 
людини, хмурнішої за Гри
шина: він марніє від сумні
вів, він щоразу болісно про
ходить через них у своїх 
думках і пошуках...

Як багато треба йому зна
ти, як багато встигнути! Щоб 
глядач виходив з театру вра
женим. Щоб не просто грати, 
з жити у своїх ролях.

Все ще попереду у Воло
димира Гришина, і ям би не 
склалося його життя у 
тецтзі, зрозуміло одне 
без театру аін уже не 
же. Власне, сама туг 
знайшов себе.

свої по

ро лей зі-
Гришин у

з

мис-

зма- 
вія

Г. ОРЛОЗА, 
ПОМІМНМК головного Р'ї- 
жисерз Орвмбур.зькоіг-з 
тгагру драми їмані 
М. Горького.

ТАЙПНОЇ

СТРІЧКИ

ТАРС

ПРОФЕСІЯ
З ТЕЛЕ

БЕРЛІН. «За мир і роз
зброєння, за антиімперіа
лістичну солідарність і 
суспільний прогрес» — 
Такий девіз міжнародного 
молодіжного табору друж
би, Що Оідкрився у 
Франкфурті - на - Одері 
(НДР). У ньому відпочи
нуть тисячі юнаків і дів
чат із соціалістичних 
країн, а також з ряду 
держав Західної Європі;.

І

ЛОНДОН. Майже 
процентів випускників 
вищих навчальних закла
дів Великобританії зали
шаться в цьому році Згз 
роботи, повідомляє лон
донська газета «Тайме». 
Це вдвоє перевищує від
повідний показник за ми
нулим рік. Найвищий рі
вень безробіття — понад 
ЗО проценті з — очікує
ться серед молодик лю
дей, які закінчують шко
ли й'академії мистецтв, 
констатує газета.

Молодіжний

І
і
І

1,гм..иьіиЬУРГ. У про- 
мислозому центрі Лиж- 
ссмоурі у — місті Єш-на- 
мльзегі відкрився міжна
родний МОЛОДІЖНИЙ !рес- 
■Н^аль, ЯКИИ НрОЗОДИГпСЯ 
з ініціативи комуністич
ної молод: Люксембургу. 
8 ньому беруть участь 
посланці молмдіжних ор
ганізацій И'стнаму, Нд»', 
надянсьного Єою^у і че- 
хослоааччини, представ
ники прогресивної моло
ді ФРИ і і олландп.

Учасники фестивалю 
проводя га зустрічі і дис
кусії з актуальних полі- 

Ітичмих і соціально-зконо 
мічних проблем, у тому 
ЧИСЛІ 3 Таких гострих пи
тань, що хвилюють юна
ків і дтчаї капіталістич
них країн, як зростання 
безрсоїттн, переслідуван- 

І на за політичні переко
нання. посланці соціаліс
тичних держав розпові
дають своїм роаеснина.л 
про життя і працю моло
ді цих країн, про її 
участь у соціалістичному 
і комуністичному будш- 

I НИЦТоІ.
Молодіжний форум у 

І Люксембурзі проводиться 
уже втретє.

КІ

І
І

ДДЕгі. іуг відбулося 
засідання викопно?«/ 
Єменської соціалістичної 
спілки молоді, його учас
ники обговорили підсум
ки і чергові завдання ді
яльності спілки, питання 
підготовки до виборів у 
первинних організаціях. 
На засіданні було роз
глянуто і схвалено зов
нішньополітичну ДІЯЛЬ
НІСТЬ спілки. З особли
вим задоволенням від
значено успішний розви
ток зв’язків з ленінським 
КОМСОМОЛОМ, молодіжни
ми організаціями соціа
лістичних країн.

Проти вилазок

І
І

БРАЗІЛІА. Близько 2 
тисяч студентів провели 
демоне грацію протесту в 
місті Гоянія (штат Голе). 
Вони виступили проти 
вилазок неофашистських 
елементів у країні.

Цими днями фашист- 
зуючі молодчики вдерли
ся а гуртожиток а місті 
Жуіс-Ді-Фора в штаті Мі- 
нас-Нїврайс і поранили 
пострілами з пістолета 
одного студента.

«За без’ядерну
Півні ч»

СТЬЄРДАЛ (Норвегія). 
(Кор- ГАРС). Тут завер
шилася зустріч МОЛОДІ 
країн Північної Європії, 
що проходила під девізом 
«За без’ядерну Північ». У 
ній взяли учасіь більше 
тисячі посланці» юнаків і 
дівчат з Фінляндії, Шве
ції, Данії та Норвегії, 
представники різних орга
нізацій, які виступають за 
мир і роззброєння.

У прийнятому на зустрі
чі зверненні висловлюється 
тривога з приводу безпере
станного зростанню сонмі 
озброєнь, особливо у зв’яз-і 
ку з планами США і ІІЛ7О 
розмістити в Західній Є і- 
ропі нові американські 
ядерні ракети середньої 
дальності, а також склади 
важкого американською 
військового спорядження 
на території Норвегії. 
Учасники зустрічі заклика
ли молодь північних країн 

СВІТ У ФОТООБ ЄКТИВІ----------------

Мілітаристський чад 
Білого дому

США. Недавно Вашінгтон виклав основи нової аме
риканської військово-морської політики. Відповідно 
до неї, першочерговим завданням ВМС США є не за
хист американських морських комунікацій, головним 
чином Західної Європи, як це було раніше, а різке на
рощування американського військово-морського фло
ту на всіх направленнях. Для цього у найближчий час 
адміністрація мас намір довести бойовий склад вій
ськових кораблів США до 600 одиниць, включаючи 
15 авіаносних груп.

На знімку, американський авіаносець і проти
човновий вертоліт патрулюють води Атлантики.

Фото Камера Прес — ТАРС.

Місцеаі власті продовжують "02'™п1£., 
го виселення громадян Західно о р , 
пившись бездомними, вселилися а бУАи”“*^' 
порожніми. Як відзначає г 
позбавляючи людей нситла, ------ . - _ ■
козо а інтересах великого капі галу, домовлас іик.в і 
спекулянтів житлом.

И а знімну; 
центрі Західного

Місцеві власті продовягують 
го виселення громадян -

насилюїо- 
пкі, опи- 

______  - ... . ЩО СТОЯТа 
прогресивна громадськість, 
і міські власті діють винат-

пікет бездомних молодик людей у 
БсРСОо?окраніка ТАРС - РАТАУ).

згуртувати зусилля на під
тримку пропозиції про 
без ядерну зону. Ця про- 
позиція, як відзначалось 
на форумі, дістала новий 
імпульс після опубліку
вання відповідей Л. 1. 
Брежнєва на ааитаїїии 
кореспондента фінської га
зети «Суомеи сосіалідемо- 
крааттї». (огознісгь СРСР 
взяти на себе зобов'язан
ня про иезасгосуиання 
ядерної зброї про ги країн 
Північної Європи, які сіп
нуть учасниками без'ядер
ної зони, а також розгля
нути питання про деякі.за• 
ходи стосовно до радян
ської території в районі, | 
прилеглому до такої зони, 
зазначається в документі, 
збільшують можливості 
здійснення пропозиції про 
створення без’ядерної зо
ни на Європейській Пів
ночі.

3. МІНКЄВИЧ.

ЗАРУБІЖНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

«.«г--».азужаш

«БІЛИЙ СЛОН»Э

Так газети назвали нозяи 
міст через гирло річки Лам
бер у східній Англії, аро 
чисте відкриття якого від
булося і / липня. На иоі о 
спорудження затрачено де 
а’ять років і 91 мільйон до
ларів. На авторів проекту 
здійснювалися жорстокі на
падки, в основному із-за но
го... непотрібності. Міст, ЛІС 
писала преса, зв'язує ніщо з 
нічим: тут немає ні великих 
економічних зон, ні багато
людних районів.

Однак, зараз критики при 
мознли. За перший тиждень 
через міст проїхало 100 ти
сяч машин, зласники яких 
заплатили по фунту стерлін
гів, Причина популярності 
НОВЗІ споруди з тому, що 
вона сама по собі є унікаль
ною — один, з її прольотів 
найдовший у світі — 1410 
метрів.

ІКзііИН &СПІИНОМ

кому іЗ ОаіаКіа не знайо
мі туриоти з плачучим нозо- 
наридл.еним, коли не допа- 
мш ають ні соска, ні пл-лика 
з молоком, ні гойдання на 
руках/ Американські психо
логи Рассек гіларіг і і рейс 
ьіарпн запропонували надіи- 
нии, як аояи запезмяють, ла
ска осушення цих сліз. <ре- 
из дати ДИТИНІ послухати 
плівку із записом и власної 
го плачу.

Вчені тірилшли да такого 
висновку, провівши дослід- 
я-.ення, ирн чому люди па впа
дає у стан стресу, опинив
шись а оточенні людей, які 
знаходяться у пригніченому 
стані. Серед піддослідних 
•аули и грудні діти. Як відо
мо, вони починають плака
ти, пачуаши чии-небудь 
плач. Під час досліджень лі
кар, записали на плівку го
лоси дітей, а потім програ
вали їх як спокійним так і 
вередливим малюкам, яке :к 
було здиаузанни, коли вони 
виявили, що малюки, лісі 
т»льки-но плакали, замозка- 
к»Ти при перших же звуках 
свого голосу. Дослідження 
показали, що уже через 20 
годин після народження ди
тина дооре відрізняє свій го
лос від чужого, з той час, як 
багато дорослих не пізнають 
власного голосу, записаного 
на ыагнітофонку плівку. На
ша робота, сказа» Расел 
Кларк, показує, що діти ку
ди розумніші, ніж гай соб! 
уявляємо.

Знахвдцй
90 тисяч літ

8 одній із лещер Гір Іогес- 
Гебірге (земля Верхня Ав
стрія) археологи знайшли 
кам'яний інструмент, виго
товлений людиною 90 тисяч 
років тому. На думну вче
них, це найцікавіша і най- 
значніша знахідка на тери
торії країни, яка розповідає 
про кам’яний вік.

Дугоподібний інструмент 
довжиною 5 сантиметрів бу
ло знайдено у великім пе- 
щері розміром 6x15 метрі» 
серед скелетів і кісток тва
рин. Учені вислралюють» 
думну, що мисливці-неандер- 
тальці використовували її 
під час езоїх далеких по
ходів.

Зараз у цьому районі за
дуться інтенсивні пошуки.

Будемо
взаємно
ввічливими

Поява в Сінгапурі плака
тів з написом «Зробимо 
ввічливість правилом нашо
го життя» ознаменувало по
чаток щорічної кампзнії бо
ротьби із поганими звичка
ми. Статистика замовчує 
про те, снільки Із 2,3 міль
йона жителів цього остроза- 
держави набули хороших 
манер з часу першої кампа
нії, яка проводилася з 1978 
році. Вони організовуються 
міністерством культури і 
проводяться протягом міся
ця. У цьому році особливий 
акцент робиться на ввічли
вості водіїв транспортних 
засобів і на уважне ставлен
ня до сусідів.

У рамках кампанії буде» 
опубліковано багато статей, 
показано 8 фільмів, проведе
но літературні і художні 
конкурси. За її ходом увале
но слідкують спеціальні 
контролери, які штрАфу.огь 
порушників.

Редактор В. СТУЛАКп
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ІС уди ДІТИ В V
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КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ Ме 8 

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ .
на 1981 — 1982 навчальний рік
на спеціальності: 
машиніст автокрані в. 
електрогазозварник, 
маляр-штукатур, ...монтажник залізобетонних конструкцій, 
штукатур, лицювальник-плитковіік, 
столяр будівельний,електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

та силових мереж.
слюсар-сантехнік. газовик,
машиніст екскаваторів одноковпюви.ч, 
машиніст бульдозерів, скреперів.
Приймають юнаків і дівчат з освітою за 8 .класів. 

Строк навчання — 3 роки.
По закінченні училища учні дістають середню осві

ту і спеціальність. _
Зарахованих на навчання забезпечують гуртожит

ком. парадним та робочим одяїсм. триразовим харчу- 
наивны, підручниками. Під час виробничої практики 
вони одержують 50 процентів заробітку

Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу.

Заклад має добре оснащені навчальні кабінети 1 ла
бораторії. навчально-виробничі майстерні, актовий 
та спортивний залп. їдальню, спортивне літнє містеч
ко.Працюють гуртки художньої самодіяльності, техніч
ної творчості, спортивні секції.

Юнаки до закінчення училища дістають*відстрочку 
від призову до лав Радянської Армії.

Вііпускникії-Еідмінппкп користуються пільгами при 
вступі до середніх та вищих навчальних закладів, 
одержують направлення до вищих навчальних закла
дів професійно-технічної освіти, де навчання прово
диться на повному державному забезпеченні.

Для вступу необхідно подати заяву із зазначенням 
вибраної спеціальності, автобіографію, характеристи
ку. свідоцтво про народження. про склад сім'ї та ме
дичну (форма № 286), 8 фотокарток 3X4 см.

Початок занять з 1 ьересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, вул. Волкова, 15. 

Телефон 3-15-32.
їхати тролейбусами 1, 3. 4 до зупинки «Облас

на лікарня».
Зам. 49. ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське технічне училище № 6
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

на 1981—1982 навчальний рік.
Училище готує кваліфі

кованих робітників із чис
ла випускників восьмиріч
них та середніх шкіл, а 
такой: воїнів, звільнених у 
запас із лав Радянської 
Армії,

таких спеціальностей:
токар по металу, фрезе

рувальник. шліфувальник, 
слюсар - інструментальник, 
слюсар-ремонтник промис
лового устаткування, слю
сар .іехаиоскладальних ро 
біт. що їяр-верстатшік. сто- 
ляр-тесляр оздоблюваль
ний* моделей, модельник 
по дереву, електрозварник 
ручного -шашовапнл. га.чо- 
зваокик. електрозварник 
на наНеавтоматичних ма
шинах. електромонтер по 
експлуатації промислового 
устаткування, електромон
тер гл ремонту повітряних

Зам 46

ліній електропередач, елек
тромонтажник по освіт
ленню її освітлювальних 
мережах, слюсар-мехарік 
по радіоапаратурі, слюспр- 
ыонтажник промислового 
устаткування, електромон
тажник по схемах. •

Строк навчання — 10 
місяців, а для осіб, які за
кінчили міжшкільний ком
бінат, -- § місяців, для 
воїнів, звільнених у запас, 
— 7.5 місяця.

Початок занять з 1 ве
ресня.

Учні одержують стипен
дію в розмірі 70 крб. на 
місяць. Тим, що мають 
гостру потребу, надают^ 
гуртожиток.

Звертатися на адресу: 
вул. Денабристіе, 26.

ДИРЕКЦІЯ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № з 
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

НА 1981 — 1982 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище готує кваліфікованих робітників для ви

робничого об’єднання «Олександріявугілля». ••
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ З ОСВІТОЮ ЗА 10 КЛАСІВ 

ПРИЙМАЮТЬ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
машиніст конвейєрів для роботи на вугільних рої- 

різах (Стипендія — ЗО крб., сірок навчання 1 рік), 
електрослюсар підземний (стипендія — 129 крб);
машиніст електровозів підземний (стипендія 129 

крб/. строк навчання — 1,5 року];
машиніст електровозів для вугільних розрізів (сти

пендія — 100 крб.); . ,
машиніст екскаваторів для вугільних розрізів (сти

пендія — 100 крб., строк навчання — 1 рік;
апаратник вуглезбагачення для брикетних фабрик 

(стипендія — 85 крб., строк навчання — 1 рік);
токар по металу (стипендія — 85 крб., строк на

вчання — 1 рік);
електрослюсар промислового устаткування (стипен

дія — 85 крб., строк навчання — 1 рік);
намотувальник катушек (стипендія — ЗО крб., 

строк навчання — 1 рік);
автослюсар-шофер (стипендія — 72 крб., строк на

вчання — І рік);
слюсар-складалі ішк електромашин і апаратів (сти

пендія — ЗО крб.. строк назчаппя І рік);
слюсар-ремонтник (стипендія — 72 крб., строк на

вчання — 1 рік);
слюсар-інструментальник (стипендія — ЗО крб., 

строк навчання — 1,5 року);
наладчик верстатів (стипендія — ЗО крб., строк на

вчання—1,5 року);
продавець промислових і продовольчих товарів 

(стипендія — ЗО крб., строк навчання — 1 рік);
кухар громадського харчування (стипендія — ЗО 

крб., строк навчання — 2 роки):
машиніст турбін і котлів для теплоелектростанцій 

(стипендія — 80—90 крб., приймають лише юнаків);
слюсар по ремонту устаткування теплоелектростан

цій (стипендія — 80—90 крб., приймають лише юна
ків) ;

ізолювальник по теплоізоляції (стипендія — 80—90 
крб ).
ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ З ОСВІТСЮ ЗА 8 — 9 КЛАСІВ 

ПРИЙМАЮТЬ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
електрик по освітленню й ремонту устаткування 

(.строк навчання — 2 роки);
токар по металу (строк навчання — 2 роки); 
автослюсар (строк навчання — 2 роки).
Учні, які вступають до училища після закінчення 

8 класів, перебувають на повному державному утри
манні.

Всі учні під час проходження виробничої практики 
одержують доплат}' до стипендії: ті, що вчаться на 
гірничі спеціальності, — 50 процентів, всі інші — 
33 проценти від заробленої суми.

Відмінники навчання одержують підвищену стипен
дію.

Іногородні забезпечуються гуртожитком.
Заяви про прийом із зазначенням вибраної, спе

ціальності подавати на ім’я директора училища. До 
заяви додати: документ про освіту, свідоцтво про на
родження, 4 фотокартки 3X4 см, характеристику, 
медичну довідку.

Початок занять — 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Олек

сандрія, площа Кірова, 18. Телефони 2-14-32, 2-37-79.
Зам. 71. ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське міське професійно-технічне 
училище № 2 імені О. С. Сгсрсвз.

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ
на 1981—1982 навчальний рік.
До закладу приймаюсь молодь віком від 15 рокіа.
Училище гоіус кваліфікованих робітників із серед

ньою освітою. і
Осіб, які мають освіту за 8 нласів (строк навчання

— З роки), приймають на спеціальності:
муляр—монтажник сталевих та залізобетонних 

конструкцій, * 1

........ ............................................. : •

щену стипендію; користу
ються пільгами при вступі 
до середніх та вищих на
вчальних закладів. Час на
вчання в училищі зарахо
вується до загальною тру
дового стансу.

Вступники подають до- 
кч’мент про освіту, авто
біографію, свідоцтво про 
народження, характеристи
ку, довідки з місця прожи
вання. про склад сім’ї та 
медичну (форма № 286), 
6 фотокарток Зу4 см.

Документи приймають з
1 червня по 25 серпня, що
дня. крім неділі, з 9 по 17 
годину.

Адреса училища: м. Кі
ровоград. Обознівсьме шо
се. 3. Телефони: 6-70-30. 
6-76-28. їхати автобусами 
№№ 10, 34 до зупинки 
«М'ясокомбінату.

АДМІНІСТРАЦІЙ.
Зам. 50.

маляр (будівельний), 
лицювальник-плитковик, лицювальник-ллозаїст, 
кранівник баштових сал.охідних кранів, 
машиніст автокранів, 
елекірослюсар, 
машиніст екскаватора.
Осіб, які /лають середню освіту (строй навчання—

1 рік), приймають на спеціальності:
арматурник, електрозварник арматурних сіток І 

каркасів, 
машиніст одноковшових екскаваторів.

Учням надають гуртожиток. їх забезпечують три
разовим харчуванням, робочим та парадним одягом, 
підручниками. Під час виробничої практики вони 
одержують 50 процентів заробітку. Учні, які навча
ються один рік, одержують стипендію.

Училище розташоване в новому сучасному ко/лп- 
лексі. Працюють гуртки художньої самодіяльності, 
споріивні секції.

Початок занять з 1 вересня.
Вступники подають заяву, автобіографію, характе
ристику, документ Про освіту, довідки з місця про
мивання, про склад сім'ї та медичну (ферма N9 236), 
6 фотокарток 3X4 см, свідоцтво про народження 
або паспорт. • -

Адреса училища: 316026, м. Кіровоград, вул. Чес- 
вонозорівська, 23. Телефони: 7-14-17, 7-12-81, 7-34-71.

їхати автобусами. №№ 2, 14 до зупинки «вулиця 
Мічуріна» або тролейбусами №№ 2, 4, 6 до зупинки 
«Завод «Буддетзль» чи «Вулиця Короленка».

Ласкаво просимо до нашого училища!
Зом. 55. ДИРЕКЦІЯ.

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 
КІРОВОГРАДСЬКОГО М'ЯСОКОМБІНАТУ 

НАБИРАЄ УЧНІВ 
на 1981—1982 навчальний рік.

Заклад готує кваліфіко
ваних-робітників для м’яс
ної і молочної промисло
вості. •

■ Приймають юнаків і дів
чат -ВІКОМ від 16,5 року — 
для молочної промисловос
ті, піком під 17,5 року — 
для м’ясної промисловості, 
які мають середню освіту. 

Строк навчання — 1 рік. 
Учнів забезпечують три

разовим харчуванням, гур
тожитком. Вони одержують 
стипендію —• 18 крб.’ на 
місяць. Воїнам, звільненим 
з лав Радянської Армії, до 
стипендії роблять доплату 
з таким розрахунком, щоб 
стипендія і доплата дорів
нювали тарифній ставці 
робітника І розряду (70 — 
85 крб.). Під час виробни
чої практики всі учні одер
жують третину зароблених 
грошей. Відмінники на
вчання одержують підвм-

ШАНОВНІ БАТЬКИ ТА ШКОЛЯРІ!
З 1 ПО 31 СЕРПНЯ БІЛЯ МАГАЗИНУ «ДИТЯЧИМ 

СВІТ» ВЛАШТОВУЮТЬСЯ ШКІЛЬНІ БАЗАРИ
На них до носого навчального року можна буде 

придбати шкільну форму, взуття, шкільно-письм.оес 
приладдя, канцелярські товари, набори для першо
класників.

Підготувати сина чи дочку до нового навчального 
реку, оснастити їх усім необхідним допоможуть 
досвідчені продавці.

ЗАПРОШУЄМО КіРОБОГРАДЦІВ ТА ГОСТЕЙ МІСТА 
у зручний час відвідати шкільні базари і зробити 

потрібні покупки.
АДМІНІСТРАЦІЯ БАЗИ УКРКУЛЬТТОРГУ.

ТОВАРИ — ПОШТОЮ
РОСТОВСЬКД-НА-ДОНУ БАЗА ПОСИЛТОРГУ

надсилає по замовленнях населення накладною 
платою годинники.

НАРУЧНІ ЧОЛОВІЧІ:
«РАКЕТА» — у хромованому круглому корпусі, із 

центральною секундною стрілкою, з протиударним 
пристроєм, на 19 рубінових каменях.

Вартість — 35 крб.;
«ЗИМ» — у хромованому корпусі, не 15 рубінових 

каменях.
Вартість — 23 крб., із кольоровим циферблатом, 

з браслетом — 34 крб. 50 коп.;
«ВОСТОК» — із центральною секундною стрілкою, 

із кольоровим циферблатом,
з протиударним гристроєм, на 17 рубінових каменях, 

у хромованому корпусі — вартість 34 крб ;
у позолоченому — 40—45 крб.;
«ВОСТОК» — із центральною секундною стрілкою 

з протиударним і календарним пристроєм на" 18 ру
бінових каменях,

у хромованому корпусі — вартість 27 крб.;
у позолоченому — 32—38 коб.;

НАРУЧНІ ЖІНОЧІ:
«ЗАГЯ» — у позолоченому корпусі, з протиудар

ним пристроем, із центральною секундною стрілкою, 
на 17 рубінових каменях із кольоровим цифербла
том — вартість 34—35 крб.

Ціни на годинники зазначені без витрат на пере
силку.

Замовлення надсилати на адресу: 344707, м, Рсс- 
тов-на-Дсну, пул. Берегова, 101, база Посилторгу.

Зам. 73і

ЗАПРОШУЮТЬ ШКІЛЬНІ БАЗАРИ, 
організовані кооператорами області. Взуття і одяг, 
шкільна форма, письмове приладдя, портфелі, ран
ці — усе є для тих, хто 1 вересня розпочинає ногий 
навчальний рік.

Відвідуйте шкільні базари, що працюють у зруч
ний для покупців час в райцентрах та п усіх крупних 
населених пунктах області.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЯКА.
Зам. 75. УКООПТОРГРЕКЛААЛА.

еМолодой коммунар» — 

орган Кировсгргдсного 

областного комитета 

ЛКСМ Украины.

Ня украинском языке.

НАША АДРЕСА:

316Й50, МСП

м. Кіровоград, 
вул. Луначарсьного, 36.

ЕК 08543. Іщіеію 61107. О 5 прун ппн

ТЕЛЕФОНИ: відділу листів і масової ро
боти — 2-45-36; відповідального сснрета- 
Р” ~ 2-46-87; відділу комсомольського 
1 ~ ?"4Ч57; ВІДДІЛУ пропаганди —
о ик тс В,ДДІЛУ Учнівської молоді — 
7.Ти’00' В|ДД|ЛУ військово патріотичного 
еихов„ння та спорту — 2 45-35: відділу 
9Глс'о^ЄИЬ *■’ 2-56-65; фотолабораторії — 
2-45-35; коректорської - 3 61 СЗ; нічної 
реданції — 3-03-53.

Зам. № 375, Тираж 64000

Газета виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня імені Г М. Димитров® 
видавництва 

. «Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України
м. Кіровоград, аул. Гпінни. 2*
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