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Сьогодні 

попереду:
серед молодих комбай

нерів:
СК-5.
Сергій СВЕТЕЛИН з рад

госпу імені Димитрова Ус- 
тинівського району — з 
площі 315 гектарів зібрав 
8890 центнерів зерна.

Микола САВРАНСЬКИЙ 
з колгоспу імені Карла 
Маркса Добровеличків- 
ського району — на 385 
гектарах намолотив 8654 
центнери зернд.

Володимир ШИМША- 
РьОБ з колгоспу імені 
Пархоменка Новоукраїн- 
ського району — на 270- 
г-ектарній площі намолз- 

7ив 8170 центнерів зерна.
Омелян ПЕТРЕНКО з 

колгоспу імен: Куйбишєве 
Гайеоронського району — 
з площі 270 гектарів зі
брав 7509 центнерів зерна.

Сергій ГРУШКА з кол
госпу імені XX з’їзду 
КПРС Онуфріївського ра
йону—скосив 232 гектари, 
намолотив 7395 центнерів 
зерна.

СК-6
Микола ВАКУЛЕНКО з 

колгоспу «Дружба» Олек- 
сандрівського району — 
з 269 гектарів намолотив 
9947 центнерів зерна.

Олександр ПІДКУЛЬ з 
радгоспу Перегоніеського 
цукрокомбінату Гсловаяів- 
ського району — на 302 
гектарах намолотив 9687 
центнерів зерна.

У змагання на призи космонавта Л, І. Попова вклю
чилися всі молоді жниварі області. Сів за штурвал сте
пового корабля І секретар комітету комсомолу кол
госпу імені Карпа /Лариса Віктор Озірний. Втрете жни
вує він зі своїм помічнико/а комсомольцем Романом 
Турином. Та Епершє стає лідером змагання молодих 
не тільки у своєму господарстві, а й в районі. Успіхові 
сприяла боротьба колгоспних жниварів-комсомольців 
за почесний приз імені космонавта Л. 1. Попова.

Важким було тс пшенич
не поле. Косогір, ями, кли
ноподібні ділянки... Орати 
я збирати урожай посила
ли туди завжди найдосЕід- 
ченіших. А нинішнього ро- 
ху вирішили не відступл- 
ти'ся від інатовського ме
тоду — направили загін.

Отже, всі шість-комбай
нів вирушили па поле. Ста
ли піднімати валки, ло- 

вільно долаючи гектар за 
.гектаром» Доводилося весь 
час регулювати швидкість, 
висоту грабель; пильнува
ти за соломокопнувачем. 
До обіду втомилися доб
ряче. 1 обідали мовчки. 
Хлопці сиділи зморені, за
клопотані. Кожен подумкп 
прикидав, чи впораємося 
до вечора. (Минулі роки 
на цьому полі комбайнер 
цілий тиждень працював).

Не помітили, як до гур
ту підійшла завідуюча 
клубом "Марія Чсботарьо- 
ва — комсомольський агі
татор.

— Чому зажурилися, 
хлопці? — засміялася діз- 
чииа.

Марія тримала в руках 
газету «Молодий кому
нар». Стала читати. Уро
чисто, бадьоро. Не був від
критий лист переможців 
минулорічних жнив — но- 
воукраїнців — молодим 
учасникам збирання вро
жаю. Виїлося про змаган
ня за приз нашого земля
ка космонавта Л. І. По
пова.

К ом ба й і юр л слухали
уважно. Розмірковували: 
непогано нині йдуть спра
ви. Особливо у молодих. 
Ні в чому не поступаються 
ветеранам. На що вже 
майстер у нас М Ф. Пере
в’язко, а й він визнав за-

. взяття комсомольців.
— А що. хлопці, збере

мо сьогодні це поле — 
значить, здолаємо косміч
ну висоту. — звернувся до 
механізаторів Станіслав 
Чижовпч. Він не перший, 
рік жнивує, тож до нього 
завжди прислухаються но
вачки. — Вважаю, за приз 
космонавта Л. І. Попова 
ми можемо позмагатися.

Підраховували, прогно
зували — не гірше інших 
віджпивуємо. У гбсподар-
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СЛОВО— КОМСОМОЛЬСЬКОМУ ВАТАЖКУ

НА ХЛІБНИХ ПОКОСАХ

стві — три комсомольсько- 
молодіжні екіпажі, біль
шість водіїв — теж моло
ді. Сперечалися гаряче, 
але недовго. Вирішили: бу
демо боротися.

— А ти ж, Маріє, інфор
муй вас про хід змагання 
за приз космонавта, — на
казали хлопці своєму агі
таторові.

Те важке поле впорали

до вечора...
Майже шодня до пас 

приходила Марія. Бува
ло, й обід холоне, а хлопці 
все не відходять від дів
чини — розпитують агіта
тора. А надто в ті дні, ко
ли гостював па . Кірово- 
градшшіі сам космонавт, 
паіп земляк Л. І. Попов зі 
своїм зопянпм побратимом 
В. В. Рюміним. Читали 
вголос тазетм, вдивлялися 
у фотознімки. А сівши за 
штурвал, кожен комсомо
лець ішов на рекорд...

1 ось минув тиждень. У 
господарстві підбили під
сумки змагання молодих 
жшіг.апів. Про них повідо
мила Марія Чеботарьова. 
Вітав з перемогою заві
дуючий відділом комсо
мольських організацій рай
кому комсомолу Анатолій 
Подоляк.

Підсумки справді непо
гані. Станіслав Чижович зі 
своїм помічником Богда
ном Політиком підібрав 
валки на площі 163 гекта
ри і намолотив уже 3622 
центпери зерна. Це тпетій 
покавннк у колгоспі. Біль
ше 4 тисяч пеитнерів .на 
рахунку іншого комсо
мольського екіпажу, у яко
му трудяться Іван Баїіп- 
ськцй та Михайло Марчен
ко. Другу п'ятиденну МИ З 
Володимиром Тупиком 
утримуємо перехідний чер
воний вимпел 1.11< ЛІ<СМУ, 
намолотивши 6283 центне
ри зерна.

Завершуються жнива у 
господарстві. Збираємо 
непоганий урожай. В .цьо
му є і паш немалий вклад

Нам би хотілося, звичай
но, більшого. І .в останні 
дні, що залишилися до 
кінця жнив, ми працюва- 
тимемо з такою ж напру
гою, з таким же завзяттям,

ЦЕЙ ЗОРЯНИЙ ЖНИВНИЙ ЧАС
ЗМАГАННЯ ЗА ПРИЗ КОСМОНАВТА
Л. І. ПОПОВА

як у перші. Нехай не 
вдасться нам здобути 
жаданий приз, але, участь 
в обласному змаганні 
нам багато дала. Во- 

па стала перевіркою на
шого комсомольського ха
рактеру. А космічних ви
сот ми обов’язково сягне
мо. Як зберемо всі зорі на 
хлібних покосах.

В. ОЗІРНИЙ.' 
с. Долинське, 
Олександрійський 
район»

Гака форма обслуговування трудівників ферм і по- 
™ П.Г,ТПО',ЗАИ> здобула повсюдне визнання. Всли- 

С.Т-Ю На нинішніх жнивах користується 
йогл • 5 Кіровоградської облсложивспілни. У
тогплл лсктор, Медпрацівник, художник, фо-
Т'-ПИ іДаи- торнгада^ кіровоградського Будинку нуль- 
ГуРппмпяНі Компанійця. Крім того, жниварі мали змо- 
лоиі 6ез"осєредньо в полі необхідні промис-
толявма^ Рпі, пР°ДУКти, книги, яні доставлялися в ав- 
трудівникД эа перші ТРИ А«і роботи агітпоїзда 
нарбоваїщін СЄЛа пр°Аано таких товарів на 12 тисяч 

Будинку иІУЗ?у: ?ИстУпають учасники агітбригади 
судинну культури імені Компанійця.

_ " - _______ Фото В. ХАЩИНІНА.

...Жниве ще тільки почи
нались у районі. Ми з пер
шим секретарем райкому 
комсомолу Василем Полу- 
ляхом навідались у кол
госп «Родина». Треба було 
довідатись, як молодь по
чуває себе перед стар
том. чи не виникло, бува, 
останнім часом якихось 
непередбачених проблем. 
І ось застаємо молодих 
хліборобів у розпачі. Ви
являється, вчора уже був 
пробний вихід, і стало оче
видним, що організація 
жнивної кампанії не до 
кінця продумана. Трапля
лося, що комбайн чекає з 
поєним бункером автомо
біля, а його немає, бо від
правили на інше поле; а то 
навпаки: автомобілі стоять 
порожні, бо комбайн не 
встигає намолочувати. Ко
жен комбайнер, шофер 
прагнули зробити якнай
краще, та невідрегульова- 
ний механізм взаємодії 

даеев про себе знати. Од
не слоео, — засмутилися 
хлопці.

— А що, як організува
ти Б колгоспі комсомоль
сько-молодіжний збираль
но-транспортний загін? — 
спитав хлопців перший 
секретар райкому.

Хлопці зголосились. 
Правління колгоспу також 
не заперечувало — хай 
доведе, моеляв, МОЛОДо, 
на що вона здатна. Так ви
ник у районі перший ком
сомольсько - молодіжний 
збирально - транспортний 
загін. На сьогодні уже три 
таких працює ударно, з 
вогником. Один з них по
сідає третє місце серед 
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До жниварів,!
у попе
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усіх збирально-транспорт
них. Це молоді хлібороби 
з колгоспу «Мир». Загін 
очолює секретар комсо
мольської організації гос
подарства молодий кому
ніст Анатолій Колечкіч. 
Зобов'язалися хлопці зі
брати хліб на площі 1434 
гектари і ось уже впритул 
підійшли до цієї цифри. 
Достроково.

Добре налагодили ро
боту і комсомольсько-мо
лодіжні ♦збирально-тран
спортні загони зі згадува
ного уже колгоспу «Роди
на» та з радгоспу «Кірово
градський».

КОЖНОГО дня по обіді 
працівники райкому 

їдуть у поле, туди, де ви
рішується доля врожаю-81. 
Хлібороби чекають під
тримки райкомівців, чека
ють поради, теплого сло
ва. Бо вони допомагають.

Наведу приклад. Воло
димир Максимук торік по
сів друге місце серед мо
лодих комбайнерів райо
ну. Старанно готував тех
ніку і цього року. Але ви
йти в поле довелось трохи 
пізніше — кілька днів був 
зайнятий на інших важли
вих польових роботах, по
тім дощ іще на добу від
тягнув початок жнив. Коли 
ми навідались до Володи
мира, він з неохотою роз
повідав про свої справи. 
Відчувалось, що юнак 
втратив віру в те, що змо
же бодай повторити своє 
торішнє досягнення. Ми 
говорили з Максимуком 
недовго. Але щиро, від
верто. Говорили про те, 
що від результату кожно
го зокрема залежить успіх 
спільний. І не слід підда
ватись тимчасовому роз
слабленню та ще саме то
ді, коли треба потрудитись

із поаною віддачею. Пев
не, та розмова не була да
ремною. Три дні тому рай
ком комсомолу направив 
Еолодимирсві листа-педя- 
ку за сумлінну працю: він 
установив денний рекорд 
цьогорічних жнив серед 
молодих комбайнеріс ра
йону — 803 центнери ВИ- ; 
дав з бункера сеого «Ко
лоса».

Листи-г.одяки райком, 
до речі, направив уже ба
гатьом молодим жниварям 
району. Вони стимулюють 
у’роботі, піднімають на
стрій.

Уже кілька років рай- | 
ком партії практикує ви
пуски жнивних бюлетень, 

через день, які відобра
жають хід соціалістичного 
змагання серед збираль
но-транспортних загонів і 
комбайнових екіпажів. 
Цього року райком ком
сомолу потурбувався, щоб 
прізвища молодих хлібо
робів у цих бюлетенях по
давалися окремим спис
ком. Бюлетені ми роз
повсюджуємо е усіх госпо
дарствах району.

Очолюють нині соціаліс
тичне змагання серед ком
байнових екіпажів Біктор 
Бухан і Олег Колечко з 
колгоспу імені Кірова 
Близько шести тисяч цент
нерів зерна намолотили 
вони «Нивою». До речі, 
Олег за спеціальністю ін- 
женер-м.еханік, але ось 
уже третій рік сідає за 
штурвал комбайна. Моло
дий комуніст власним при
кладом запалює комсо
мольців на високі резуль
тати, по-справжньому ви
правдовує довір'я, виявле
не йому молоддю госпо
дарства (Олег — секретар 
комітету комсомолу кол
госпу).

Не відстають від кіров- 
ців Ігор Тоцький і Микола 
Колодєєв з колгоспу імені 
Свердлова: п'ять зірок
майооить на кабіні їхньо
го СК-5.

Навідуємося ми не тіль
ки до правофлангових 
змагання Часто буваємо і 
в тих, хто відстає. Відві
дуємо щоб допомогти 
хлопцям, словом підтри
мати їх у цю напружену 
жнивну ПОВІНЬ.

В. ДОНЦОВ, 
інструктор Маловис- 
ківськогс райкому 
ЛКСМ України.
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ЛМСТИ НАШИХ; ЧИТАЧІВ

спра ву біот ь к і в
ПеДиї <j. . ч.іЛИ ІІЛЄКТИЗ Зи'2- 

. кізсьісої середньої школи 
Онуфріївського району ба
гато уваги приділяє проф
орієнтаційній роооті серед 

гШКОПЯрів. . іуг •роблять, усе 
і можливе, щоб юнак чи дгз- 
І чина ще за шкільною пар
тою вирішили, куди ПІТИ 
вчитися, всіляку допомогу 
подає вчителям правління 
місцевого колгоспу «Путь 
Октября», ЯКИЙ очолює

■ О. Гі Кравцов.
Результати цієї роботи 

досить відчутні. Ось хоча б 
; такий приклад. У школі ще
■ йшли випускні екзамени, 
і коли десятикласники Віктор

І Олександром, Ігор Ковтун 
та інші подали заяви до 

і правління колгоспу з про
ханням записати їх у зби
рально-транспортні загони. 
Під час навчання у десяти
річці вони опанували про
фесію тракториста і вирі
шили потрудитися на жни
вах. Нині хлопці відвозять 
від комбайнів солом’яну 
січку.

З повагою говорять у се- 
;ЛІ Про ЦЬОГОрІЧНу ВИП‘/СКНИ- 
цю комсомолку Олену По- 
номаренко. Після закінчен
ня школи вона залишилася 

■в рідному колгоспі й зараз 
працює на тракторі Т-16. її 
наставник і. К. Стрельцоз 

.вірить, що з дівчини буде 
хороший механізатор.

Ml АЗОВЧЕНКО.

Бригадна
стіннівка

Щодня, ид/чи не робо- 
і- ту, я зазираю до бригад

ного клубу — чи не 
з’явився гам новий номер 
стіннівки «Колос». її вже 
кілька років редагує мо
лодий комуністе. Красько. 

і До газети охоче допи
сують КОЛГОСПНИКИ, особ
ливо молоді — механік 

і; І. Огупор, механізатор 
Ф. Станкевич, телятниця 
Н. Гурик.

Стіннівка відгукується на 
всі події в житті бригади. 
Так, на заготівлі кормів 
ланка, яку очолює моло
дий комуніст 3. Деркач, 
вийшла переможцем зма
гання з господарстві. Про 

і складові успіху цього ко- 
;; лективу розповіла стаття, 

вміщена в «Колосі». Друж
ній шарж і віршоване ві
тання передовій доярці 
В. Твардун, зміщені з ос
танньому номері стіннів
ки. Повідомляється тут І 

ї про хід нашого змагання 
з бригадою-суперницею.

Почагкуючі поети Т. За- 
і, дорожча. М. Буткевич, 

П. Полно, Н. Гурик зипус 
кають. додаток «веселка», 
який користується попу
лярністю у молоді.

Два рази на місяць з’яв
ляється сатиричний листок 
стіннівки «На гачок». У 
ньому вміщуються малюн
ки, фото звинувачення, гу
морески, байки. Ледарям і 
марнотратникам добре 

• дістається. Буває, що вда- 
; лий підпис під карикату
рі рою стає частівкою, і про 

«героя» годі дізнаєгося 
весь колгосп.

< Комсомс льці — члени 
редколегії добиваються, 
щоб кожен критичний ви-

З ступ стіннівки був обгово
рений у колективі, вжива- 

і. лис я заходи.
В. ТЕТЕРЯ,, 

телятниця колгоспу 
«Зоря».

І Онуфріївський район.

ції Фундукліїака Олександрій
ського району. На 135 процен
тів постійно виконують плана з. 
завдання члени КМК Гайзорон- 
ського теплозозоремонтного за
воду. Тут у числі передовиків 
КМК, де групномсоргом 3. Яко
венко.

А колектив залізничної стан
ції Кіровограда за підсумками 
соціалістичного змагання пер
шого півріччя посів перша міс
це серед колективів Одеської за
лізниці. Комсомолець Євген 
ОЛІЙНИК (на фото справа) пра
цює тут помічником машиніста 
маневрового тепловоза. Він що
дня перевиконує норми. Деся
тий рік сумлінно трудиться 
упорядкувачем поїздів Сергій 
І1ЕТРИЧУК.

Фото В. ГРИБА.
Добре працює і комсомоль

сько-молодіжний колектиз стан-

близько трьох з половиною 
тисяч молодих залізничників, 
серед яких майже 80 процентів 
комсомольців успішно несуть 
ударну вахту першого року 
п'ятирічки. 8 авангарді соціа
лістичного змагання серед 
КМК — колектиз вантажної 
електрозозної колони імені 
00-річчя комсомолу України із 
Зяам’ягісьиого локомотивного 
депо, де групномсоргом А. Лит- 
ииноз. Тільки за перше півріч
чя цей КМК перевіз понад план 
446 тисяч тонн вантажів, зеко
номив 200 тисяч кілозат-годян 
електроенергії. Молоді залізнич
ники провели 845 важковаго
вих поїздів.

ВОЛЬНОСТІ
минуло
140 РОКІВ
З ДНЯ ЗАГИБЕЛІ
м. Ю. ЛЕРМОНТОВА.
ВЕЛИКОГО
російського поета

ПОЗИВНІ УДАРНИХ БУДОЗ

Канап, яким прокладають зід Дніпродзержинсьха до 
Сіеерського Дінця, забезпечить водою промислові міс
та Донбасу. Життєдайна волога прийде і на посушливі 
поля цього регіону, допоможе сільським трудівникам 
добиватися сталих врожаїв. Перша черга каналу вже 
вступила у стрій. Двадцять тисяч кубометрів води ви
дає зона щодня. Друга черга проляже від Краснопав- 
лізхи і до Севрського Дінця. Будуватиме її Добро- 
лільське будівельно-монтажне управління.

Днями в редакції «Молодого комунара» побувала 
Катерина Федорівна Аксененко, старшим інспектор 
відділу кадрів Добоопіпьського БМУ. Ось що зона 
розпозіла про цю комсомольську ударну будову рес
публіки.

ЗАПРОШУЄМО 
В ДОБРОШЛЛЯ

— На спор/дженні ка
налу, що проляже через 
три області, працює біля 
двох тисяч робітників. Пе
реважна частина їх — мо
лодь. Крім того, в Добро- 
піллі будується завод по 
виготовленню водонапір
них залізобетонних груб, 
адже друга черга каналу 
проходитиме під землею. 
До речі, наш завод — 
єдиний в Радянському Со
юзі, який -випускатиме по
дібну продукцію.

— Тож мета зашзго 
приїзду...

— Ударній комсомоль
ській потрібні молоді ро
ботящі руки. Гож ми бу
демо раді комсомольцям, 
молоді Кіровоградщини, 
яка виявить бажання пра
цювати у нас. їх чекає ці
кава робот».

— Певно, в де у вас і 
відпочити, провести до
звілля!

—Звичайно. Кінотеатр, 
Будинок культури, Палац 
спорту, чудовий стадіон— 
усе це до послуг молоді. 
Забезпечуємо ми і жит
лом. Та й заробітки непо
гані. Крім того, будівель
ники користуються профі
лакторієм, а на Азовсько
му морі закінчується бу
дівництво турбази.

— Чи можна до вас при
їжджати без спеціаль
ності!

— Так. За дза—три мі
сяці з Добропільському 
учбовому комбінаті мож
на отримати посвідчення 
електрозварника, бетон
ника, монтажника, муляра. 
А саме люди цих спеці
альностей у першу чергу 
потрібні на будові..,

РАДЯНСЬКИЙ
ХАРАКТЕР

НАЙБІЛЬШЕ
БЛАГО НА ЗЕМЛІ
Чимало днів минуло від

тоді, як. закінчила роботу 
сесія Верховної Ради 
СРСР, а я не перестаю ду
мати про цю важливу по
дію. Звернення до парла
ментів і народів езиу, яке 
зачитав на сесії Генераль
ний секретар Центрально
го Комітету КІІРС, і оло
ва Президії Верховної Ра
ді» СРСР товариш Л. І. 
Брежнєв, глибоко схвилю
вало мене, запало в душу.

У кожному його слові— 
тривога і турбота про до
лю людства, про мир і 
щастя. Усім чесним людям 
світу зрозумілі прагнення 
захищати мир, покласти 
край гонці озброєнь. А 
надто тим, хто пережив 
ЛИХОЛІТТЯ ВІЙНИ.

Мені не довелося воюва
ти па фронтах Великої Віт
чизняної. Та як боляче 
опалила вона мене жорсто
ким вогнем! 1944 року від 
недоїдання і холоду я за
хворіла на поліартрит. І 
ось уже майже 40 років 
прикута до ліжка...

А скільки на планеті по
калічених війнами, безне
винних жертв любителів 
побрящатц зброєю?! В Хі-

росімі, Нагасакі, В’єтна
мі...

А в скількох країнах лю
ди, скокутуючії тяжкі грі
хи війни, кінчають жни я 
самої убстцом?! Про це 
преса капіталістичного сві
ту повідомляє, як про зви
чайний, буденний факт...

Хіба це пе жахливо? Хі
ба цього не розуміє прези
дент СІЛА Р. Реіїган, кот
рий так сміливо заявляє 
про необхідність воєн? 
Тільки недолюдки можуть 
прагнути розв’язання вій
на.

Я, немічна жінка, не 
впадаю у відчай. Паша ра
дянська дійсність вселяє 
вір>' в завтрашній день 
1 я хочу жити, щоб про
клинати війну. Горда тим, 
що рідна Комуністична 
партія неухильно прово
дить миролюбну полії яку. 
Приєдную свій голос до 
закликів до миру, співро
бітництва і взаєморозумін
ня. Ззертаюся до молодих; 
бережіть мир, боріться за 
мир, захищайте мир — 
найбільше благо на землі.

Р. ЧЕРНЕГА.
с. Кірозка, 

Малозисківський район.

КОНКУРС: «МОЛОДІСТЬ ЗЕМЛІ»

Тамара Журба живе і 
працює в салі Ізанівці До- 
лмиського району. Перші 
свої вірші видрукувала з 
«Молодому комунарі». З 

того ч^су її поезії з’являю
ться в республіканських 
газетах, журналах, альма
нахах.

Т, Журба— азгор поетич
ної збірки «Дотиком сер
ця». До друку підготувала 
Діоугу книжку.

Тамара ЖУРБЛ.

Останній сніг
А. сніг іди. Не розтулить очей.
Обліплює кущі, дерева, стріхи.
Та що цей сніг? Яка від нього втіха?

Позавтра він сльозами обтече. 
Короткий і розпачливо густий, 
Мов та любов, що заявилась пізно, 
Така сгяткова і така первісна, 
Аж хочеться у казку забрести. 
Світлішає буденна суєта.
Комусь досадно, а комусь і смішно.. 
А сніг іде розпачливо, нейтішио 
І посмішки скептичні заміта.

Ми—-земляни
Якби скидати зброю в труну... 
На землі, що сміється калинцо, 
Будем мати тоді ми одну-, 
Всенлэдетну свою Батьківщину, 
І в обіймах старезних дібров, 
Там, де сонце погідне і щедре, 
Не збагну я, народжена знов, 
Що рідпіше — ліани чи верби?
Як па трас! Венера — Земля 
«Хто ви є?» — запита марсіанин, 
1 оловою кивку звіддаля

«Кавказ був колискою 
його поезії, — писав В. Бє
лінський, — і після Пушкі
на ніхто так поетично не 
описаз його, як Лєрмон
тов...»

Іут вія думав про май
бутнє, про нозі літератур
ні твори. Смерть зруйну
вала всі задуми...

Біліє парус одинокий
В тумані моря голубім!..
Я дуже люблю вірші 

поета. Я уявляю собі міс
ця, де побував Михайло 
Юрійович. Хатинку на Кав
казі, де він жив у заслан
ні і де нині Державний 
музєи-запозідник його 
імені. І старий клен у са
ду, • будинок Реброва у 
Кисловодську — єдиний 
будинок, де з різні часи 
побували О. £. Пушкін і 
М. Ю. Лєрмонтов. Знаме
ниту Лермоятовську ске
лю: пам ятаєте, 
нашого часу» — місце, де 
відбулася дуель Печоріна 

•з Грушницьким?..
На початку квітня >840 

року Лермонтоз після 
дуелі з де Варантом сидів 
на гауптвахті. Тут його від
відав В. Бєлінський. Це бу
ла зже друга їхня зустріч 
(під час першої вони так і 
не знайшли спільної мо
ви). І ось що згодом роз- 
позідаз Бєлінський про цю 
зустріч І. Панаєву:

«...Перші хзилини мані 
було незручно, та потім 
заговорили про англійську 
літературу і Вальтера 
Скотта. «Я не люблю Валь
тера Скотта, — сказав ме- 
,ці. Лєрмонтов,, — в ньому 
мало поезії. Він сух'^й». І 
почав дозодити цю думку. 
Я дивився на нього — і не 
віриз ні очам, ні вухам 
своїм. Обличчя, його стало 
натуральним, він був у цю 
хвилину самим собою. В 
його словах було стільки 
істини, глибини, краси! Я 
вперше побачив справж
нього Лєрмонтова, яким я 
завжди хотів його бачи
ти... А він чудний! Гадаю, 
кається тепер, що дозво
лив собі хоч на хвилину 
бути самим собою,. — я 
певний цього...»

Суперечлива, вразливаі 
■ натура, Лермонтоз був по- . 

стійнмм у своїх парена- і 
нзннях. Він зневажаз ца
ризм. Його твори кликали. 
до бунту. Поет гдетро від-' 
чував трагічну долю свого 
сучасника, що не б-зчиа 
шляхів боротьби зі сваво
лею самодержавства, але 
й не виправдовував пасив
ності, оспівував громадян
ську мужність. І поряд з 
цим —- зворушлива лірич- 

> вість...
Геніально обдарозанмй 

поет, драматург і прозаїк 
загинув, не доживши до 
27 років. Але я беру до 
рук томик його творів —■ 
і він оживає переді мНою- 
3 усіма своїми сумніве-,. 

, ь>и, втратами і шуканнями/ 
Ми розмовляємо, з ним. і' 
глибоко-глибоко а душу 

- западає кожне його сло
во...

в «Герої

земляни!»

І. ЯВОРСЬКИЙ, 
учень 8-го класу.

с. Санькове
і вйворонського району.
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А НАЛІЗУЮЧИ роботу 
колективів фізкультури 

по впровадженню новоо 
фізкультурного комплексу, 
ми брали до уваги перед
усім якісні показники 
підготовки значківців ГПО: 
масовість, майстерність 
багатоборців, практику 
проведення турнірів,
участь спортсменів колек
тиву в районних, міських 
та обласних змаганнях. 
Нас цікавило й те, як про
пагуються нормативи 
вимоги комплексу, які 
ходи практикуються 
чесгь 50-річчя ГПО.

У першому кварталі 
ку перехідний кубок «Мо
лодого комунара» завою
вали значківці колективу 
фізкультури Гайворон- 
ського геплозозоремонт- 
ного заводу.

І ось 
найвищий

й
за-
на

НИХ немає великого 
* спортивного комплек
су, де б одразу можна бу
ло вивести на старти біль
ше 1500 учнів. На простих 
майданчиках групами тре
нуються і змагаються лег
коатлети, гандболісти, во
лейболісти, велосипедисти. 
Найбільш масова секція з 
багатоборства ГПО, де 
відібрані кращі члени під
готовчих груп.

Викладачі фіззихозання 
М, М. Запльоскін та М. С. 
Биков, їхні колеги на по
чатку навчального року 
аналізують результати 
кожного новачка, а потім 
визначають для них інди
відуальні плани фізпідго- 
тозки. Перспективних за
прошують у спортивні сек
ції, слабкіших — у групи 
ГПО. Через кілька міся
ців — знову контрольна 

* перевірка. І вчорашній 
початківець стає поруч із 
спортсменом, який висту
пав на районних і міських 
змаганнях.

Добре попрацювали 
фізкультурні активісти ма
шинобудівного технікуму 
в першому півріччі. Під
готовлено 22 першороз
рядники, понад 450 спорт
сменів масових розрядів, 
506 учнів технікуму НОСЯТь 
значки ГПО, 725 збираю
ться скласти залік з фізич
ної та військово-технічної 
підготовки восени.

М. М. Запльоскіна 
сом запитують:

—Як вам удається зраз
ково підготувати таку ве
лику групу багатобооціз 
ГПО?

Відповідь одна:
— Підготовка і первпід- 

ча-

тиву фізкультури Кірово
градського машинобудів
ного технікуму, якому 
буде вручено кубок «МИ». 
У сьогоднішньому випус
ку «Старту» под-зємо роз
повідь про фізкультурни
ків цього навчального 
закладу.

У ході огляду редакція 
газети «Молодий комунар» 
разом з обласною радою 
ДСТ «Авангард» вирішили 
провести турнір з багато
борства ГПО серед цехо
вих команд підприємств 
області. Під час першого й 
другого етапів тривали 
поєдинки безпосередньо на 
спортивних базах заводій і 
фабрик — визначались 
кращі багатоборці. »вкомп- 
лситовувались команди, 
які потім змагались мЬк 
собою.

І от сьогодні найсильніг 
ші цехові команди боро
тимуться за призи «Моло
дого комунара». Початок 
змагань а 10 годині ранку 
на стадіоні спортклубу 
«Зірка».

КУБОК «МКн

готовка. І змагання за зма■, 
ганнями.

Справді, поєдинки то
чаться тут між командами 
окремих груп, відділень. 
Два великих турніри з ба
гатоборства ГПО прозели 
М. С. Биков і М. АЛ. За- 
пльоскін з участю 300—• 
350 юнаків та дівчат. Було 
виявлено перспективних 
спортсменів, яких об’єд
нали в збірну команду. Ва
на виграла фінальні по
єдинки вихованців серед
ніх навчальних закладів. 
Змагання прозодила об
ласна рада ДСТ «Аван
гард». Відзначились тут 
кандидати в майстри спор
ту Віталій Мельник, Сергій 
Кушпіль, Валерій Горщук, 
Ігор Бордачов, які набли
зились за своїми резуль
татами до чемпіонів об
ласті. Потім була першіст» 
центральної ради «Аван
гарду», 
щенко і Віталій 
привезли додому 
нагороди, Сергій 
піль — бронзову, 
підтвердили нормагиз 
кандидата з майстри.

Високих показників у 
цьому колективі домог
лись ще й тому, що туг 
постійно шукають нозі 
форми пропаганди комп
лексу ГПО. Технікум під
тримує шефські зв’язки із 
спортклубом «Зірка». За
водчани допомагають май
бутнім машинобудівникам 
в організації змагань, за
прошують на свої спор
тивні бази. Тож є бажана 
віддача.

А. ПОДОЛЬСЬКИЙ, 
голова Кіровоград
ського міського 
спорткомітету.

Олександр Глу-
Мельник 

срібні 
Куш- 
Всни

£. СПОРТ І ТРУД ПО
РУЧ ІДУТЬ.

> ОРІЄНТИРИ 
ДЛЯ «ЗІРКИ».

< ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ 
ЧЕКАЄ... КОСАРІВ.

ХТО БУДЕ
В ЗБІРНІЙ?

На стадіоні «Зірка» об
ласного центру проходять 
фінальні змагання пер
шості Центральної ради 
ДСТ «Авангард» з футболу 
на призи республікан
ської газети 
ское знамя».
руть участь

«Комсомоль- 
В іграх бс- 

... ,____ п'ять кома».}
юнаків—вихованців ДІОСКІ 
і груп підготовки .молодих 
футболістів при колекти
вах .майстрів першої і ДРУ
ГОЇ ліг: «Металург» із За
поріжжя. сумський «Фруп- 
зенець», «Кривбас» з Кри
вого Рога. «Сокіл» з міста 
Ровеяьки. що на Воронні- 
ловградщині. і організатор 
pit поєдинків — спортсме
ни кіровоградської «Зір
ки». В першому матчі 
«фрунзенець- переміг «Ме
талург» — 0:2. А «Зірка» 
взяла гору над «Коїиба- 
сом» — 3:1.

Чергові матчі закінчи
лись з такими результата
ми: «Сокіл» — «Металург» 
—0:6. «Кривбас» — «Фрун- 
зеиець» — 1:1. «Металург» 
— «Кривбас» — 1:0. «Зір
ка» — «Сокіл» — 5:0.

Команда-пйреможець і 
призери визначаться у не
ділю 2 серпня.

3. ША5АЛІН.

ЩОРАЗУ шанувальники 
кіровоградської «Зір

ки», йдучи на стадіон, за
питують один одного: «А 
чи не підведуть наші хлоп
ці?» Невдачі «Зірки» у 
першому колі цьогорічно
го чемпіонаті' країни (на
гадаємо, що вона зайняла 
аж сімнадцятий рчдок у 
турнірній таблиці, набрав
ши лише 19 очок: 4 вигра
ші, 11 нічиїх, 7 програшів, 
17 забитих і 20 пропуще
них м’ячів) спонукали лю
бителів футболу пред’яви
ти їй серйозні претензії. 
Часто порушували ігрову 
ДИСЦИПЛІН)' В. Хропов,
С. Глизенко, А. Карп’юк, 
10. ІІІейбак, М. Порошин, 
окремі іравці намагались 
поодинці прорватись крізь 
оборону суперників, забув
ши. що тільки колективна 
гра дає бажані результа
ти. І молодому поповнен
ню «Зірки» бракувало смі
ливості.

Критика справедлива — 
не такою ми хочемо бачи
ти свою команду, котра 
обіцяла нам па початку се
зону показати інший по
черк. Це визнає і настав
ник «Зірки» заслужений 
тренер УРСР О. 1. Растор- 
гуєв.

Дехто з відвідувачів ста
діону висловлював катего
ричну думку: «Раз програ
ють, два програю і ь, а на 
третій матч ми просто не 
прийдемо». Справжні доб
розичливці (таких більше) 
намагаються зрозуміти 
гравців і підтримати їх мо
рально.

А. І. БАБИЧ, будівель- 
ник:

— «Зірці» треба спокій
но пережити кризу, бо 
роздратування, безнадія, 
невпевненість у своїх си
лах тільки зашкодять. Ду
маю, що невдачі команди 
мають не тільки ігровий 
характер, негайно трабз 
вдатись до організаційної 
перебудови. Просто див
но, які спокійні ТІ, ХТО 
сидить на лаві запасних і 
як інколи недоброзичливо 
дивляться на них «старо- 

хочемо 
тренери

ЖИЛИ». Якщо 
оновлення, 
разом із провідними грав
цями мають допомогти 
новачкам, щоб ті могли 
якнайшвидше ввійти в 
добру форму.

ми 
то

На лівому березі Інгу
лу — цехи заводу «Чер- 
вопий дзеркальник», на 
правому — житловий ма
сив (провулок 2-й При
морський). І ось тут, де 
річка омиває невеликий 
півострівець, недавно 
з'явився розсадите бур’я
нів.

Ллє. що це? В двох міс
цях серед цього зеленого 
плетива стирчать фут
больні ворота. Ось так 
диво — це ж стадіон! 
Чин же? В КіровськомУ 
райспорткомітеті м. Кіро
вограда подейкують, що 
колись тут господарюва
ли спортсмени іииагатно- 
вірьоиочної фабрики, а 
потім його закріпи.’іц за 
якимось іншим підпри
ємством. Стадіон пере
орали. трохи розрівняли, 
навозили на бігові до
ріжки піску і залишили 
па два роки, мовляв, хай 
утрамбовується земля, 
хаіГ заростає бур’янцем. 
Якби хоч спориш чи 
якась травичка тут росла 
(а не двомегрові будяки), 
то хлоп'ята з 2-го При
морського провулку
якось уже й без інструк
торів та тренерів бігали б 
за м'ячем. Пиві ж через 
хащі до воріт їм про
братися дуже важко.

Сподіваємось, що ком
сомольські активісти об
ласного центру вста
новлять точно, за ким 
закріплений забутий ста
діон, знайдуть косарів 1 
зроблять його хоч трохи 
СХОЖИМ СПОРТИВНІ'

За такий короткий
— одинадцять нічиїх! Та
кий «рекорд» встановили 
лише дві команди — 
«Фрунзенець» і «Зірка». 
Про що говорить ця ста
тистика? Нападаючі не
спроможні пройти через 
оборонні лінії суперника

ВІД СТАР У
ДО ФІНІШУ

доброзичливе
футболу 17808211

би 
су- 
щі-
до 
ж

або їм бракує точних уда
рів у завершальний мо
мент атаки. Так було вже 
не раз із Залерієм Само- 
фаловим, Сергієм Ралю- 
ченком, Олександром
Алексєєзим. На може 
спрацювати розсудливо і 
захист — відсутній суціль
ний ланцюг, що міг 
перегородити шлях 
перникам, які бачать 
лини, і проникають 
воріт «Зірки». Коли 
треба змінювати малюнок 
гри, до якого звикли су
противники, наші земляки 
вже не можуть цього зро
бити — не хочуть ще раз 
помилитись або ж бракує 
фізичних сил.

Якщо подивитись тур
нірну таблицю з урахуван
ням перших ігор другого 
кола, то стане ясно, що тут 
можуть відбутися серйозні 
зміни після кожного ту
ру — так щільно за ре
зультатами стали одна до 
одної команди. Варто бу
ло «Зірці» дещо активізу
вати ігровий процес, як во
на вже впритул наблизи
лась до провідної десятки: 
три матчі принесли їй 
о ять очок — це ривок упе
ред, якого чекали вболі
вальники.

Л ЩО буде далі?
В. П. ТВЕРДОСТУП, голо

ва обласної футбольної 
федерації:

— Якщо гразці пройму
ться почуттям високої від
повідальності за результа
ти всіх ігор, ми на мати
мемо до ник претензій.

« V

би на 
жодна 
Однак

Так, козачки фізично ще 
не дуже сильні, але тре
нери пророчать їм втіш
ну перспективу. До по
рушників дисципліни вар
то ставитись принципові
ше. І тренери, колектив 
повинні створити таку ат
мосферу, в якій 
могла прорости 
шкідлива насінина.
я за атмосферу доброзич
ливості, якщо хиби допу
щені несвідомо. На треба 
одразу рубати ланцюг, 
вдаватись до пересіву і 
тут же шукати «виручаге- 
лів» далеко від рідного 
дому. Ще й ще раз при
дивімося до своїх най- 
молодших вихованців.

У колективі відбулась 
серйозна розмова, зробле
ні висновки, намічено за
ходи ДЛЯ подальшого руху 
вперед. Пружину стиснуго, 
і вже ми бачимо той ва
жіль, який виводить коман
ду на чітко окреслені по
зиції. Хоч і не все було 
гаразд у грі з «Металур
гом», хоч не одразу 
ввімкнено всі механізми за 
визначеною формулою тре
нерів, та все ж «Зірка» пе
ремогла суперника па його 
полі. Значить, можна гра-: 
ти красиво і результати»- 

ко, якщо згуртуватись.
Отже, є надія на при

множення результативнос
ті кожної гри. Що цьому 
заважає?

В. К. ІВАНЕЦЬ, тренер 
спортклубу «Зірка»:

— Я треную легкоатле
тів. Але мені не байдуже, 
як грає «Зірка». Хотілося б 
її повернення на вищі 
щаблі турнірної таблиці. І 
вона таки повернеться, як
що наші гразці зберігати
муть запал і завзяття і аж 
до фінішу їх не охолод
жуватимуть. Треба забу
ти міркування деяких фут
болістів: мовляв, недла чо
го дуже старатись, аса 
одно до першої ліги нам 
не прорватись, досить за
кріпитись і в другій. Ні, 
дорогі земляки: високо
якісна гра — це не тільки 
висока результативність, 
це передусім красива 
гра, з повною віддачею 
сил, це максимальне згур
тування усіх складових 
майстерності футболістів. 
«Зірка» не піддавалась 
іменитим клубам, брала 
реванш за поразки. Хай 
же не забувають про це 
новачки. Та ще треба вмі
ти бачити себе за кілька 
турів наперед. Все це бу
де, якщо в команді визна
чаться справжні лідери. 
Без них не зцементується 
колектив. З’являться яс
краві лідери — буде на
ступальність, і буде інди
відуальний почерк усієї 
команди.

Сходження «Зірці» ба
жають всюди. В споргко- 
мітста.х, комсомольських 
організаціях, навчальних; 
закладах розробляються 
заходи, спрямовані па 
дальший розвиток масово
го футболу. Намічено до
датково створити футболь
ні відділення в комплекс
них ДЮСШ, організувати 
спеціалізовані класи в за
гальноосвітніх школах, 
триватиме робота по під
готовці кваліфікованого- 
поповнення «Зірки». І 
спортивну базу для патик 
майстрів буде поліпшено. 
Тільки хай же вони тепер 
зроблять 
уперед.

ф

2В липня «Зірка» в Чер
касах зустрічалась з Міс
цевим «Дніпром». Рахунок 
матчу — 1:1.

впевнсиий крок
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Кіноекран серпня
27 серпня у нашій краї

ні шаиувапьничк кіномис
тецтва святкуватимуть
День радянського кіно. Кі- 
нофікатори обпасті старан-

мах — зустрічі з відомими

но готуються до нього. 
Глядачі матимуть змогу 
познайомитися е серпні з 
новими роботами провід
них режисерів нашого ні
мо — Є. Шерстобитова, 
В. Трегубовича, Ю. Озеро
ва. В. Іванова, Д. Рітенберг 
та інших. В їхніх філь-

акторами Михайлом Упья- 
новим. Мариною Неноло- 
вок>, Леонідом Куравпьо- 
БИМ, Миколою Гркньксм, 
Іриною Купченко, Романом 
Громадським, Михайлом 
Глузьським, Оленою Про 
кловою та багатьма ін
шими.

Кіноперегляд місяця від
кривають митці «Мосфіль- 
му». Вони виносять на суд

глядачів двосерійну ху
дожньо-публіцистичну кар
тину «О спорт, ти — мир!», 
де йдеться про історію за
родження та розвитку 
олімпійського руху. Твор
ці фільму. Б. Ричков — 
автор сценарію, Ю. Озе
ров — режнсер-постаиов- 
ппк, олімпійські чемпіонці 
рекордсмени світу — вико
навці головних ролей, а та

кож численний загін кіно
операторів.

«Дами запрошують ка
валерів» — так називає
ться лірична стрічка, яку 
представляє також ця кі
ностудія. Поставлено її за 
мотивами оловідаііпя Ле
ва Славіна «Кафе «Кана
ва'».

Проблемі самотності, по
шуків щастя і кохання 
присвятив цей фільм ре- 
жисер-постановник Іван 
Кіасашвілі. Головні ролі 
виконують Марина Нсйо- 
лова та Леонід Куравльов.

На кіностудії «Ленфільм» 
кінорежисер Леонід' Мена
кер, знайомий глядачам но 
фільмах «Не забудь, стан
ція Лугова» та «Молода 
дружина», поставив нову 
картину — «Остання вте
ча». Відповідальність бать
ків, дорослих перед діть
ми — оеь головна тема 
фільму, в якому знову 
продемонстрував свою 
блискучу акторську май
стерність Михайло Улья
нов.

Любителів детективного 
жанру чекає зустріч з іще 
однією лсифільмівсько’о 
стрічкою — «Два довгих 
гудки в тумані» режисера 
Валерія Радченка і сцена
риста Едгара Дубровсько- 
го. У фільмі знімалися 
Олександр Пороховщиков, 
Любов Віролайнен, Мико
ла Гршіько, Віктор Про- 
скурін.

У картині молдавських 
кіномитців «Де ти, кохан
ня?» знялася народна ар
тистка Української РСР 
Софія Ротару. Нього-разу 
популярна естрадна спі

вачка виступає не лише як 
виконавиця вже знайомих 
і написаних спеціально для 
цього фільму пісень, а і як 
драматична актриса. Ав
тор музики — композитор 
Олексій Мажуков.

На кіностудії імені 
О. Довженка за повістю 
Б. Воробйова Прибій біля 
.Котомарі» кінорежисер 
Є. Шерстобитов за влас
ним сценарієм пославив 
новий героїко-пригодннць- 
кіпі фільм «Беремо все на 
себе». Події цього ківотво- 
ру переносять нас в остан
ні роки Великої Вітчизня
ної війни. Це фільм про 
мужність, героїзм, вина
хідливість, са м овідданість 
моряків-дссант «піків, яким 
доручено надзвичайно важ
ливе завдання.

Ролі викопують В. Нікі- 
тін, Г. Дворников, О. Ки- 
рнлін, В. Паноріп.

Глядачі також зможуть 
познайомитися з фран
цузьким фільмом «Удар 
головою». Герой картини

футболіст Франсуа Пер- 
рея проходить шлях від 

.невдахи до загального 
улюбленця; Місто, яке про
тягом кількох МІСЯЦІВ 
жорстоко переслідувало 
Перрена, кладе до ного ніг 
(що забили два вирішаль
них голи) і гроші, і робо
ту, і машину... Але Фран
суа не хоче і не може да
рувати тих принижень, 
яких зазнав і пережив —- 
і він починає мстити, зав
даючи міським верхово
дам «удар головою». Удар, 
продуманий до дрібниць, 
такий, який викрив нікчем
ність і розбещеність «гос
подарів» міста... Головну 
роль виконує один із най- 
популярніших молодих ак
торів Франції Патрік Де- 
ваер.

С. ЕЛЯШЕНКО. 
редактор облесного 
УПРАВЛІННЯ кінофіка
ції}

На знімках: кадри 
з фільмів «Дами запрошу
ють кавалерів» та «Остан
ня втеча».

Редактор В. СТУПАК,

ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ 

КІРОВОГРАДСЬКОГО 
М’ЯСОКОМБІНАТУ

НАБИРАЄ УЧНІВ

не 1981—1982 
навчаяьн-й рік.

Заклад готує ква ліфікл- 
ваних робітників для м’яс
ної і молочної промисло
вості.

Приймають юнаків і діз- 
чат віком від 16,5 року — 
для молочної лпоішеловос- 
ті, віком від 17.“ коку — 
для м'ясної промисловості, 
які мають середню освіту

Строк навчання — 1 оік.
Учнів забезпечують три

разовим харчуванням, гур
тожитком. Бон:; одержують 
стипендію — 18 крб на 
місяць Воїнам, звільненим 
з лав Радянської Армії, до 
стипендії роблять доплату 
з таким розрахунком, щоб 
стипендія і доплат: доріа. 
нювзлп тарифній ставці 
робітника і позряд\ (70— 
85 крб.). Під час внообнп 
чої практики всі учні одер
жують третину зароблених 
грошей. Відмінники на
вчання одержують підви
щену стипендію, користу
ються пільгами при вступі 
до середніх та вищих на
вчальних закладів Час на
вчання в ’.чилиіді зарахо
вується до загального тру
дового стажу

Вступники подають до 
нгмс-і.'т про освіту, авто
біографію, свідоцтво про 
народження, характеристи
ку. довідки з місця прожи 
вашій, про склад сім’ї та 
медичну (форма № 236). 
б фотокарток Зу-І см.

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

Адреса училища: м. Кі
ровоград. ОбОЗНІБСЬКС ШП- 

3 Телефоні:: 6-70 ЗО. 
6-/6-І.8. 'хати автобусами 
№№ 10. 34 до З’.’иники 

ясокс’/ібінат».

АДМІНІСТРАЦІЯ.
Зам 50.

«Молодой коммунар» — 

орган Кировоградского 

областного комитета 

ЛКСМ Украины

Н» Укряіпн и')?» языке

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № З

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1981—1982 навчальний рік.

Заклад готує кваліфікованих робітників для вироб
ничого об'єднання *Олеисандріявугі,іля>.

Юнаків і дівчат з освітою еа 10 класів приймають
на спеціальності:

чашнпіст конвейєрів дзя роботи на вугільних роз
різах (стипендія — ЗО крб., строк навчання — 1 рік);

електрослюсар підземний (стипендія — 128 крб.);
машиніст електровозів підземних (стипендія — 129 

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

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

(стипендія — 100 крб.. строк навчання — 1 рік);
апаратник яуглезбагаченпя для брикетних фабрик 

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

чання — 1 рік);електрослюсар промислового устаткування (стипен
дія — 85 крб., строк навчання — 1 рік);

намотувальник котушок (стипендія — «0 крб.,
строк навчання — 1 рік):авто с.посяр-шофер (стипендія — /2 крб.. строй 
навчання — 1 рік):слюсар ск іадглі.ник електромашин та апаратів 
(стипендія - ЗО крб., строк навчання — 1 рік);

сліосар-ремойтннк (стипендія — 72 крб., строк нав-
слюсар-інструмеї.’гальїі’ік (стипендія ЗО крб., 

строк навчання — 1,5 року);наладчик верстатів (стипендія зо кро.,
навчання — 1.5 року); . ......продавець промислових 1 продовольчих 
(стипендія ■ 2?кухар громадського харчування
крб., строп навчання — 2 роки).

строк 
товарів

— ЗО крб. строк навчання — 1 рік); _____ .:----  -,олпгпяі>пп (стипендія — оО

її

пріїйма-Юнаків 1 дівчат з освітою за 8—9 класів 
ють на спеціальності:

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-

і’золювальиик но теплоізоляції (стипендія — 80 
90 крб.).електрик по освітленню й ремонту устаткування 
(строк навчання — 2 роки):

токар по металу (строк навчання — - 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 Еирсбшг:ої практики 
одержують доплату до стипендії: ті, ще вчаться на 
гірничих спеціальностях, — 50 процентів, усі інші — 
33 проценти від заробленої суми.

Відмінники навчання одержують підвищену стипен
дію.

Іногородніх забезпечують гуртожитком.
Заяви про вступ із зазначенням виробничої спе

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

Початок занять з 1 вересня.
Адреса училища: Кіровоградська обл., м. Олександ

рія, площа КірсЕа 18. Телефони: 2-14-32, 2-37-79.
ДИРЕКЦІЯ.

Кіровоградське технічне
училище К: 6

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

Зам. 71.

КІРОВОГРАДСЬКЕ СЕРЕДНЄ МІСЬКЕ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № В

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ
на 1981 — 1982 навчальний рій

па спеціальності:
машиніст автокранів,
електрогазозварник,
маляр штукатур,
монтажник залізобетонних конструкцій', 
літу кату р .'-иціоВальниіс-плиткОЕіік, 
столяр будівельний,електромонтажник по освітленню, освітлювальних 

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

Строк навчання — 3 роки. .ГТо закінченні училища учні дістають середню осві
ту і спеціальність.Зарахованих на навчання забезпечують гуртожит
ком.”парадним та робочим одяї см, триразовим харчу
ванням. підручниками. Під час виробничо! практики 
вони одержують 50 процентів заробітку.

Час навчання в училищі зараховується до загаль
ного трудового стажу. 

Заклад має добре оснащені навчальні каепісти ї ла
бораторії, навчально-виробничі майстерні, актовий 
та спортивний зали, їдальню, спортивне літне містеч
ко.

Працюють гуртки художньої самодіяльності, техніч
ної творчості, спортивні секції.

Юнаки до закінчення училища дістають відстрочку 
від призову до .-’.ав Радянської Армії.

Внпусквнки-відмінппкп користуються пільгами при 
вступі до середніх та вищих навчальних закладів, 
одержують направлення до вищих навчальних закла
дів професійно технічної освіти, де навчання прово
диться „а 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 вересня.
Адреса училища: м. Кіровоград, пул. Беляева, 15. Телефон 3 15-32.

«пГх?ти тролейбусами №№ 1. З, 4 до зупинки -іОблас- на лікарня».
ДИРЕКЦІЯ.

на ті

навчальний рік.

Училище готує кваліфі
кованих робітників із чис
ла випускників восьмиріч
них та середніх шкіл, а 
також воїнів, звільнених у 
запас із лап Радянської 
Армії,

таких спеціальностей:
токар по металу, «фрезе

рувальник, шліфувальних, 
слюсар - інструментальник, 
слюсар-ремонтник промис
лового устаткування, слю
сар механоскладальних ро
біт, столяр-верстатник. сто- 
ляр-тесляр оздоблюваль
них моделей, модельник 
по дереву, електрозварник 
ручного зварювання, газо
зварник, електрозварник 
на напівавтоматичних ма
шинах, електромонтер по 
експлуатації промислового 
устаткування, електромон
тер по ремонту повітряних 
ліній електропередач, елек
тромонтажник по освіт
ленню й освітлювальних 
мережах, слюсар-механік 
по радіоапаратурі, слюслр- 
монтажник промислового 
устаткування, електромон
тажник по схемах.

Строк навчання — 10 
місяців, а для осіб, які за
кінчили міжшкільний ко?г-х 
біиат, — 8 місяців, д.’Н’г 
воїнів, звільнених у запас. 
— 7,5 місяця.

Початок занять з 1 ве
ресня.

Учні одержують стипен
дію в розмірі 70 крб; йа 
місяць. Тим. що мають 
гостру потребу, надають 
гуртожиток.

Звертатися на адресу: 
вуя. Денабрнстіе, 26.

ДИРЕКЦІЯ.
Зам. 46.

НАША АДРЕСА:

316050. МСЛ

м. Кіровоград, 
вул. Луначарсьного, 36.

БИ 08547, Індекс 81107. ОСІГЯІ 0 5 ППУН ВПК

еіДАілУ листів І масової ро- 
ооти — 2-45-36; відповідального сенрета- 
ікіх.-Т' 2’* відділу комсомольського 2-46-57; відділу пропаганди — 

-ЕІДД,ЛУ учнівської МОЛОДІ — 
відділу військово-патріотичного

»^нцП^Жз“0' “ ЗМ”! НІЧМ°’
Зам. № 379. Тираж 54000
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Газето виходить у вівторок, 
четвер І суботу.

Друкарня Імені Г. М. ДимитроМ 
видавництва ,

«Кіровоградське правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України 
м. Кіровоград, еуп. Глінни.
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